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Sammanfattning  

Bakgrund: I Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som innebär att den 
enskilda läraren ska bedöma och betygsätta elevernas kunskaper utifrån skolans 
styrdokument på ett sätt som är både rättssäkert och likvärdigt. Arbetet med bedömning och 
betygsättning kan vara särskilt komplicerat för hem- och konsumentkunskapslärare eftersom 
ämnet innehåller en stor blandning av teoretiska och praktiska förmågor som ska bedömas 
på endast 118 undervisningstimmar.  

Syfte: Undersökningens syfte var att undersöka hem- och konsumentkunskapslärares arbete 
med och tankar om bedömning.  

Metod: Två metoder användes; en elektronisk enkät som besvarades av 94 verksamma hem- 
och konsumentkunskapslärare och sex semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
analyserades med innehållsanalys. 

Resultat: En majoritet (74 %) av hem- och konsumentkunskapslärarna som besvarade 
enkäten ansåg att ämnets kunskapskrav var för omfattande i förhållande till 
undervisningstiden. Några av lärarna i intervjuerna förklarade att den snäva tidsramen 
försämrade möjligheterna till rättvisa bedömningar. I både enkäten och intervjuerna 
framkom det att vanliga bedömningsmetoder i HK var löpande bedömning, praktiska prov 
och skriftliga prov. Alla intervjurespondenterna arbetade med formativ bedömning och det 
fanns även indikationer på att en stor del av enkätrespondenterna arbetade med formativ 
bedömning. Några lärare förklarade att de såg formativ bedömning som en naturlig metod i 
hem- och konsumentkunskapsämnet.  

Slutsats: Många av hem- och konsumentkunskapslärarna använde flera olika 
bedömningsmetoder för att bedöma sina elever trots den snäva tidsramen. Hem- och 
konsumentkunskapslärares förutsättningar att genomföra rättvisa bedömningar med hög 
kvalité kan dock förbättras om det finns med ett bedömningsperspektiv när det på 
organisatorisk nivå beslutas om vilka ramar som ska gälla för hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen, till exempel gruppstorlek och tidfördelningen mellan 
årskurser.  

 

Ämnesord: hem- och konsumentkunskap, kunskapskrav, summativ bedömning, formativ 
bedömning, mixed methods  

 

  



 
 

Abstract 

Background: Sweden has a goal and knowledge related grading system, which means that 
the individual teacher has to assess and grade their students’ knowledge in line with the 
curriculum in a way that provide legal certainty and equality. The work with assessment and 
grading can be particularly complicated for home economic teachers since the subject 
contains a mix of several theoretical and practical abilities that has to be assessed within only 
118 teaching hours. 

Objective: The aim of this study was to investigate home and consumer studies teachers’ 
work with and thoughts about assessment and grading.  

Methods: Two methods were used; a digital questionnaire answered by 94 active home 
economic teachers and six semi structured interviews. The interviews were analyzed with 
content analysis.  

Results: A majority (74 %) of the home economic teachers answering the questionnaire 
thought that the grading criteria were too ambitious compared to the allocated hours. Some 
interviewed teachers also described that the tight time frame decreased their possibilities to 
make fair assessments. Both the questionnaire respondents and the interview respondents 
described that common assessment methods were continuous assessment, practical tests and 
written exams. All the interviewed teachers worked with formative assessment and there 
were also some indications that many questionnaire respondents consciously worked with 
formative assessment. Some teachers explained that they saw formative assessment as a 
natural method in home economics.  

Conclusion: Many of the home economic teachers used a variation of assessment methods 
to assess their students, despite the tight time frame. Home economic teachers’ possibilities 
to make fair assessments with high quality might improve if the school leaders have an 
assessment perspective when deciding the frames for the home economic subject, for 
example group size and the distribution of allocated time over the grades.     

 

Keywords: home economics, grading criteria, summative assessment, formative 
assessment, mixed methods 
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1. Inledning 
Hem- och konsumentkunskap (HK) är grundskolans minsta ämne med sammanlagt 118 
undervisningstimmar (Skolverket, 2016a). Under dessa 118 timmar ska eleverna utveckla en 
rad olika förmågor, såväl teoretiska som praktiska, som ska bedömas och resultera i ett betyg. 
Det är just det sistnämnda, alltså betyg och bedömning i HK som denna uppsats handlar om.  

Under VFU-perioder och längre vikariat har jag provat på det komplexa arbete som 
bedömning inom HK-ämnet kan innebära, nämligen att under relativt kort tid behöva 
bedöma ett stort antal elever utifrån kunskapskrav som består av en blandning av flera olika 
praktiska och teoretiska förmågor. Det finns även många olika krav och rekommendationer 
från lokalt och nationellt håll om lärares bedömning och betygsättning. Ett nationellt krav är 
att eleverna allsidigt ska få visa sina kunskaper i de olika skolämnena vilket innebär att lärare 
måste använda olika bedömningsformer vid bedömningar av elevers kunskaper (Skolverket, 
2011a). För att öka tillförlitligheten i bedömningarna av elevernas kunskaper bör eleverna 
bedömas flera gånger mot samma kunskapskrav (Skolverket, 2011b). Men är detta 
överhuvudtaget möjligt i HK-ämnet med endast 118 undervisningstimmar? 

Betyg och bedömning i HK, ur ett svenskt perspektiv, är ett relativt outforskat område. 
Förhoppningarna med denna uppsats var således att med hjälp av mixed methods, alltså 
både en kvantitativ och kvalitativ ansats, kunna skapa en större bild av och en djupare 
förståelse för HK-lärares arbete med betyg och bedömning, och på så sätt kunna bidra med 
ny kunskap inom detta område. 

1.1. Syfte 
Syftet med uppsatsen var att studera HK-lärares arbete med och tankar om bedömning. 

1.1.1. Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har HK-lärare om de nuvarande kunskapskraven? 
 Hur arbetar HK-lärare med summativ och formativ bedömning i årskurserna 7-9? 

1.1.2. Avgränsningar 
För att avgränsa undersökning var huvudfokus på högstadiet, alltså årskurserna 7-9. På 
grund av tidsskäl har undersökningen även avgränsats genom att endast fokusera på betyg 
och bedömning ur ett lärarperspektiv. 

2. Bakgrund 
Det här avsnittet inleds med en övergripande genomgång om betygssättningen i skolan. 
Därefter kommer en ämnesanknuten genomgång om betyg och bedömning i HK. 

2.1. Betygssättning i grundskolan 
Betygen har stor betydelse för elevers fortsatta studiemöjligheter eftersom de används som 
urvalsinstrument till högre utbildning (Skolverket, 2016b). Lärares betygsättning av elever 
förväntas därför vara en objektiv, rättssäker och likvärdig myndighetsövning 
(Skolinspektionen, 2014). Den undervisande läraren är skyldig att sätta betyg på sina elever. 
Läraren har absolut makt över betygsättningen och betygen kan inte överklagas (Tholin, 
2006). Därför är det av stor vikt att betygsättande lärare både vet vad som ska betygsättas 
och hur betygsättningen ska gå till (Selghed, 2011).  

Betygen ska, enligt gällande anvisningar, spegla i vilken grad varje elev har uppnått 
kunskapskraven i respektive skolämne (Skolinspektionen, 2014). I Läroplanen för 
grundskolan från 2011 (Lgr11) står det att lärare ska ”vid betygssättningen utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Skolverket, 2011c s. 
18).  
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2.1.1. Lärares uppfattningar om kunskapskraven och betygsskalan 
År 2011 infördes en ny läroplan för grundskolan med nya kunskapskrav samt en ny sexgradig 
betygsskala som ersatte den tidigare fyrgradiga betygsskalan (Hyltegren, 2014), se Figur 1. 
Tanken med att ha fler betygssteg i den nya skalan var både att betygen skulle kunna ge 
tydligare information om elevernas kunskapsutveckling och att den skulle leda till ökad 
motivation och ansträngning bland eleverna i och med att det blev kortare avstånd mellan 
betygsstegen. (Skolverket, 2016b). 

 

Figur 1. Betygsskalan i Lpo94 och betygsskalan i Lgr11 (Skolverket, 2016b). 

Skolverket (2016b) genomförde nyligen en utvärdering av den nya betygsskalan och 
kunskapskraven. Utvärderingen visade att en majoritet av lärarna upplevde att den nya 
betygsskalan bidrog till en mer rättvis betygssättning. Däremot ansåg mer än hälften av 
lärarna som deltog att kunskapskraven var otydliga. De delar som uppfattades som mest 
otydliga var värdeorden, alltså de ord som anger skillnaderna i kvalité mellan de olika 
betygsstegen. Skolverket (2016b) påpekade att värdeorden i sin nuvarande form är så pass 
abstrakta att de inbjuder till individuella tolkningar på ett sätt som såväl lärare som elever 
upplever är bekymmersamt. 

Hyltegren (2014) undersökte i sin doktorsavhandling hur lärare tolkade och använde sig av 
kunskapskraven. Precis som i Skolverkets (2016b) utvärdering kom Hyltegren (2014) fram 
till att det fanns ett stort individuellt tolkningsutrymme som gjorde att kunskapskraven 
tolkades på olika sätt av lärare. Hyltegren fann även att många lärare upplevde 
kunskapskraven som väldigt vaga och det ledde till att några av lärarna praktiserade 
betygssättning på sådana sätt som gick emot gällande bestämmelser, till exempel genom att 
jämföra elevers prestationer med varandra. Vidare menade Hyltegren att kunskapskraven var 
så pass vaga att det gick att ifrågasätta kunskapskravens användbarhet som redskap för en 
likvärdig betygsättning. 

Skolverket (2016b) kom även fram till att betygssättningen kunde ge upphov till 
tröskeleffekter där det svagaste kunskapskravet drog ner det slutgiltiga betyget. Till exempel 
om en elev hade presterat AAAC i förhållande till kunskapskraven i ett ämne kunde eleven 
högst få betyget B, trots att majoriteten av prestationerna hade varit på A-nivå. För att 
undvika denna tröskeleffekt betonade Skolverket att det var viktigt att eleverna fick visa sina 
kunskaper i relation till varje kunskapskrav upprepade gånger innan betygsättningen. 

2.1.2. Betygsforskning 
Flera svenska forskare (Klapp Lekholm & Cliffordson, 2008; Tholin, 2006; Selghed, 2004) 
har undersökt lärares betygssättning. Samtliga forskare kom fram till att det förekom att 
lärares betygssättning påverkades av irrelevanta faktorer, till exempel elevers motivation, flit 
och intresse. Att sådana faktorer direkt påverkar betygsättningen strider mot anvisningarna 
om att det är elevers kunskaper i relation till ämnenas kunskapskrav som ska bedömas. 
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Forskning har även visat att det förekom att lärare undvek att underkänna elever som inte 
klarat godkändgränsen (Selghed, 2004; Klapp Lekholm & Cliffordson, 2008).  

Att lärares betygsättning påverkas av faktorer som inte har med elevers prestationer att göra 
kan ha många orsaker. Selghed (2004) förklarade att många lärare upplevde att de fick 
bristande stöd för att kunna utföra en likvärdig betygsättning. En annan orsak till brister i 
betygsättningen kan vara lärares dubbla roller som både pedagoger och domare/betygsättare 
som ställer olika krav på lärarna (Selghed, 2011). Alm och Colnerud (2015) beskrev till 
exempel hur lärare kunde ställas inför ett etiskt dilemma vid betygsättningen när de 
tvingades sätta låga betyg på elever som verkligen har ansträngt sig och gjort sitt bästa, men 
ändå inte nått ända fram.  

2.2. Bedömning i HK 
HK är ett ämne med både praktiska och teoretiska inslag och kännetecknas av en 
kunskapssyn som grundar sig i kunskap i handling (Skolverket, 2011d). Det innebär att 
ämnets teoretiska och praktiska delar bör ses som sammanflätade helheter. Kunskapskraven 
i HK innehåller många olika förmågor som eleverna ska utveckla och som lärarna alltså ska 
bedöma, till exempel förmågor som att välja tillvägagångssätt, beskriva, resonera och 
motivera (Skolverket, 2011c). Förmågorna i kunskapskraven går att dela in i två 
övergripande kategorier, praktiska handlingar och språkhandlingar (Grettve, Israelsson & 
Jönsson, 2014). Praktiska handlingar skiljer sig från språkhandlingar genom att lärare direkt 
kan observera dessa medan en praktisk uppgift utförs, medan språkhandlingar endast blir 
synliga genom skriftliga eller muntliga bedömningsunderlag. 

2.2.1. Bedömning av språkhandlingar 
I kunskapskraven i HK är de flesta av förmågorna språkhandlingar (Skolverket, 2011c). 
Svanelid (2011) menar att de praktisk-estetiska skolämnena, däribland HK, är tydligt 
teoretiserade, till exempel framhåller han att två tredjedelar av kunskapskraven i HK för 
årskurs 6 kan betraktas vara av teoretisk art. Att HK-ämnet till stor del ska bedömas utifrån 
språkhandlingar gör att det finns en risk att elever som har svårt att uttrycka sig i tal eller 
skrift missgynnas (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014). Därför är det av vikt att lärare har i 
åtanke att olika redovisningsformer gynnar och missgynnar olika elever. Det är också av vikt 
att lärare har goda kunskaper om vad som ska bedömas i språkhandlingar, så att det är det 
ämnesrelevanta innehållet som bedöms och inte hur väl eleven uttrycker språkligt. 

2.2.2. Bedömning av praktiska handlingar 
Bedömningar av praktiska kunskaper kan vara komplicerade då dessa kunskaper ibland visas 
i snabba svårfångade situationer (Skolverket, 2012). Vid bedömning av praktiska handlingar 
behöver HK-lärare noggrant tänka igenom hur dessa kunskaper bedöms på bästa sätt. 
Abrahams, Reiss och Sharpe (2013) har forskat om hur praktiska förmågor bedömdes i 
skolan, fokus i deras forskningar var på naturvetenskapliga ämnen, men de gjorde även 
jämförelser med andra skolämnen om hur praktiska förmågor bedömdes. Abrahams, Reiss 
och Sharpe (2013) förklarade att bedömning av praktiska förmågor antingen kunde ske 
direkt eller indirekt. Direkt bedömning innebär att eleverna får demonstrera sina kunskaper 
genom att utföra en praktisk uppgift, medan indirekta bedömningar till exempel kan 
innebära att eleven gör en skriftlig examination som innehåller frågor om hur en praktisk 
uppgift utförs. Abrahams, Reiss och Sharpe kom fram till att praktiska förmågor hellre bör 
bedömas direkt än indirekt, de menade att direkta bedömningar gav en högre validitet, se 
avsnitt 3.3. Dock ställer direkta bedömningar större krav på bedömarens kompetens. 

De Ron och Feldt (2013) tar upp vikten av att synliggöra alla de olika förmågorna i HK-ämnet 
och skaffa ett relevant betygsunderlag. De menar även att det finns en risk i skolan att 
skriftliga redovisningar värderas högre än det praktiska kunnandet vilket kan leda till att 
lärare väljer att bedöma praktiska kunskaper genom skriftliga uppgifter. Detta kan relateras 
till Sundman Marknäs (2015) forskning om betygsättning i svenskämnet som visade att de 
lärare som hon undersökte tenderade att lägga en större tyngd vid skriftlig produktion än 
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muntlig produktion. En orsak till det var att lärarna ville ha skriftliga bevis för att kunna 
styrka att eleverna fått rätt betyg om betygsättning skulle kontrolleras. 

Ett sätt för att direkt kunna bedöma elevernas praktiska kunskaper är genom praktiska prov 
(Korp, 2011). En annan slags bedömning som kan användas för direkta bedömningar är 
löpande observationer där läraren genom informella klassrumsobservationer bedömer 
elevernas kunskaper (Ibid.). Det är dock viktigt att eleverna inte känner att de blir bedömda 
hela tiden eftersom att det kan skapa en rädsla för att misslyckas och kan leda till att elever 
undviker svårare uppgifter (Skolverket, 2011a). Tholin (2006) menar att löpande 
bedömningar ställer höga krav på läraren i och med att läraren bör vara fullt medveten om 
vilka mål som bedöms löpande. Det är även väsentligt att de löpande bedömningarna 
dokumenteras i samband med bedömning så att det inte blir en sorts summering av de 
löpande bedömningarna i slutet av terminen. 

2.2.3. Nationellt bedömningsstöd 
Skolverket har utvecklat ett bedömningsstöd i HK som lärare kan använda sig av som stöd i 
sitt bedömningsarbete (Skolverket, 2012). Huvudsyftet med bedömningsstödet är att främja 
en mer likvärdig bedömning och betygsättning i HK. Det är i linje med Thornberg och 
Jönsson (2015) som lyfter fram att ett sätt att komma ifrån felaktiga tolkningar av 
styrdokumenten är att använda sig av prov som är konstruerade av provkonstruktörer som 
har tolkat kunskapskraven. Bedömningsstödet i HK består av två prov med tillhörande 
bedömningsmaterial, dels Den hållbara lunchen där eleverna under två lektionstillfällen ska 
planera, tillaga och värdera en måltid, och dels Den hållbara tacokvällen där eleverna 
skriftligt ska resonera om val av livsmedel utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö 
(Skolverket, 2012). 

2.2.4. Tidigare forskning kring bedömning i HK 
Det har forskats ganska lite inom HK-ämnet och ingen svensk avhandling har haft som syfte 
att specifikt undersöka betygsättning eller bedömning i HK-ämnet. I det här avsnittet 
kommer dels en tidigare studentuppsats om bedömning i HK att presenteras, och dels 
Lindbloms (2016) forskning om ramfaktorer för HK-ämnet.  

I en tidigare studentuppsats, av Ingvarsson och Wallin (2014), gjordes en kvalitativ 
undersökning genom att intervjua sex HK-lärare för att ta reda på vilka tillvägagångsätt de 
använde för att bedöma eleverna i HK. Resultatet visade att samtliga respondenter i stor 
utsträckning använde formativa tillvägagångsätt genom att bland annat ge eleverna löpande 
feedback under arbetsprocessen. Flera av respondenter antydde dock att den knappa 
undervisningstiden i HK var problematisk ur bedömningssynpunkt. Till exempel framhölls 
svårigheter att hinna skaffa tillräckliga betygsunderlag för de elever som av olika anledningar 
hade svårigheter med att visa sina kunskaper. 

Lindblom (2016) har skrivit en avhandling om ramfaktorer för HK-ämnet och fokuserade på 
hur ramfaktorerna påverkade elevers förutsättningar till måluppfyllelse. Lindblom, Erixon 
Arreman & Hörnell (2013) kom i det ena delarbetet fram till att förutsättningarna i HK-
ämnet uppvisade en brist på nationell jämlikhet, till exempel hade många skolor inte tillgång 
till ändamålsenliga undervisningslokaler och flera skolor hade så pass korta lektioner att det 
går att ifrågasätta om de är tillräckligt långa för att eleverna ska ha goda förutsättningar till 
lärande i HK-ämnet. Författarna menade att det var tveksamt om alla elever hade 
förutsättningar att överhuvudtaget uppnå målen i ämnets praktiska delar.  

I ett annat delarbete menade Lindblom, Erixon Arreman, Bohm & Hörnell (2016) att det 
fanns indikationer på att elever upplevde att allt de gjorde i HK:n bedömdes och att det 
därför fanns en upplevd rädsla för att misslyckas med matlagningen. Vidare menade de att 
det gick att ifrågasätta om antalet undervisningstimmar möjliggjorde att eleverna hann 
repetera det praktiska kunnandet i tillräcklig utsträckning. De ifrågasatte därför även om 
undervisningen i HK verkligen hann kompensera för elevers olika förutsättningar. 
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Resultatet från Lindbloms (2016) forskning är på flera sätt intressant för denna 
undersökning och ger upphov till flera frågor som det finns skäl att undersöka: Finns det fog 
bakom elevernas upplevelser att allt de gör i HK:n bedöms? Upplever HK-lärare att 
kunskapskravens omfattning och nivå är rimliga i förhållande till ämnets 118 
undervisningstimmar? 

3. Teoretisk anknytning 
Uppsatsen bygger på ett bedömningsteoretiskt tänkande som kan hjälpa till att förstå hur 
lärare går tillväga i sitt bedömningsarbete. Brookhart (2004) menar att lärare kan använda 
ett bedömningsteoretiskt tänkande för att göra välavvägda val i klassrummet som bland 
annat kan bidra till att öka lärares förståelse för elevers lärande och få en bättre kvalité i den 
informationen som bedömningar ger. Brookhart skriver:  

“In assessment as in any other field, there are some theoretical principles that 
will help you organize what you do; separate good practices from bad ones; 
and especially, recognize, appreciate, and use the information you get from 
your classroom assessments.” (Brookhart 2004, s. 5).  

Ett bedömningsteoretiskt tänkande kan alltså hjälpa lärare att skilja mellan bättre och sämre 
bedömningsmetoder (Brookhart, 2004). Brookhart beskriver två huvudsyften som 
bedömningar brukar ha; summativa bedömningar som syftar till att som lärare få en 
sammanfattande information om elevers kunskaper för att till exempel kunna sätta betyg, 
respektive formativa bedömningar som syftar till att främja elevers lärande. Vidare 
framhåller Brookhart att lärare kan skapa en bättre kvalité i bedömningar genom att sträva 
efter att utforma bedömningar med god validitet och reliabilitet. 

I de följande avsnitten kommer en mer ingående genomgång av forskningen om formativ och 
summativ bedömning, samt en definition av begreppen validitet och reliabilitet. 

3.1. Summativ bedömning 
Summativa bedömningar syftar till att summera elevernas kunskaper (Harlen, 2005). Det 
handlar således om att göra en bedömning av elevers lärande och är användbara när lärare 
ska göra en slutgiltig bedömning av elevers kunskaper, till exempel vid betygsättning (Ibid.).  

Summativa bedömningar kan ha negativa effekter på elevers motivation och lärande, både 
direkt genom provängslan och indirekt genom att lågpresterande elever kan få sämre 
självkänsla (Harlen, 2005). Forskning visar att elever som ofta misslyckas utvecklar 
tankegångar om att deras bristande förmågor är statiska och att de inte kan göra någonting åt 
det (Black & William, 1998).  

3.2. Formativ bedömning 
Formativa bedömningar handlar om att bedömningarna syftar till att stödja elevernas 
lärande (Black, Harrison & Lee et al., 2004). Det kan handla om att bedömningen generar 
information som eleverna själva kan använda för att förbättra sitt eget lärande, eller att 
bedömningen generar information till läraren om elevers lärande som gör att läraren 
förändrar sin undervisning. Black och William (1998) menar att elevers lärande kan öka 
genom att lärare använder formativ bedömning i sin undervisning.  

Formativ bedömning handlar bland annat om att det är viktigt att få eleverna att förstå 
kunskapskraven för att få en insikt om vilka kunskapskvalitéer de förväntas utveckla (Black, 
Harisson & Lee et al., 2004). En möjlighet för eleverna att ta till sig lärandemålen är genom 
att låta eleverna få diskutera kvalitéer i gamla elevarbeten (Ibid.). Självbedömning och 
kamratbedömning är också centrala delar i formativ bedömning som syftar till att få eleverna 
engagerade i bedömningsprocessen och på så sätt utveckla strategier så att de kan få bättre 
kontroll över sitt eget lärande (Black & William 1998).  
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Återkoppling i form av betyg, till exempel ett provbetyg, bör undvikas vid formativ 
bedömning eftersom att betyg inte ger eleverna någon information om hur de kan förbättra 
sitt lärande (Black, Harrison & Lee et. al., 2004). Forskning har även visat att om 
återkoppling ges i form av betyg väljer många elever att ignorera annan återkoppling, till 
exempel skriftliga kommentarer (Ibid.). Återkoppling bör istället ges med anvisningar om var 
elevernas lärande är i förhållande till lärandemålen samt hur eleverna kan göra för att 
komma närmare målen. Det är även av vikt att eleverna får tillfälle att arbeta med 
återkopplingen och på så sätt får en chans att komma närmare lärandemålen (Ibid.) 

3.3. Validitet och reliabilitet 
Två begrepp som kan användas för att uttrycka kvalité i bedömningar är validitet och 
reliabilitet (Brookhart, 2004). Validitet handlar om bedömningar mäter det som är avsett att 
mätas (Brookhart, 2004; Wolming, 1998). För att få en god validitet i bedömningar är det 
således viktigt att bedömningen utgår från kunskapskraven (Brookhart, 2004). Det innebär 
alltså att om en praktisk förmåga ska bedömas blir det sämre överensstämmelse om det 
kunskapskravet bedöms genom ett skriftligt prov. Omfattas bedömningen av irrelevanta 
faktorer, till exempel elevens personlighet, får bedömningen också en sämre validitet (Ibid.) 

Reliabilitet handlar om hur säkert det är att bedömningen motsvarar elevernas egentliga 
kunskaper (Brookhart, 2004). Reliabilitet beskriver således bedömningens noggrannhet och 
om bedömningen upprepas med ett liknande resultat är reliabiliteten god (Wolming, 1998.). 
Genom upprepade bedömningar kan således reliabiliteten öka (Ibid.)  

Ett annat sätt att öka kvalitén i bedömningarna är genom att arbeta med sambedömning 
(Thornberg & Jönsson, 2015). En definition på sambedömning är att lärare diskuterar eller 
genomför bedömningar tillsammans. Forskning har visat att sambedömning leder till ökad 
bedömarkompetens hos lärare och att lärare får en större samsyn kring målen och 
kravnivåerna i styrdokumenten (Ibid.). 

4. Metod 
För att undersöka lärares arbete med betyg och bedömning i HK användes mixed methods. 
Det innebar att undersökningen både hade en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats 
som kom att integreras för att skapa en mer fullständig bild (Watkins & Gioia, 2015). 
Kvantitativ data samlades in med en digital enkät och kvalitativ data samlades in med 
semistrukturerade telefonintervjuer.  

Skälet till varför mixed methods valdes var att flera metoder både gör det möjligt att kunna 
skapa en mer kvantitativ övergripande bild såväl som en kvalitativt djupare förståelse av det 
undersökta (Watkins & Gioia, 2015). Fördelarna med att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa ansatser är att de bidrar med olika slags information och infallsvinklar, 
undersökningen får därför en större potential att ge en mer fullständig bild av det undersökta 
än vad som skulle vara möjligt med endast en metod (Eliasson, 2013). Användandet av flera 
metoder minskar även risken att slutsatserna blir vilseledande och allt för ensidiga (Svedner 
och Johansson, 2010).  

I studier där två metoder kombineras tenderar ofta den ena metoden att få större betydelse 
för resultatet än den andra metoden (Bryman, 1997). Eftersom att enkäten var relativt kort 
(med endast 11 frågor) och inte kom att generera generaliserbar information kom de 
kvalitativa intervjuerna att få en större betydelse för denna undersökning. Därför är 
sammanställningen som presenteras i resultatavsnittet mestadels kvalitativ.  

Tillvägagångssättet för insamling av data skedde i flera steg (se Figur 2): Först samlades data 
in genom en webbenkät. Därefter analyserades data från enkäterna och kom att utgöra en 
grund för frågeguiden till de kvalitativa intervjuerna. Syftet med intervjuerna var delvis att de 
skulle kunna förklara och skapa djupare förståelse för sådant som framkommit i enkäterna. 
Intervjuerna genomfördes ungefär två månader efter enkäten hade stängts och analyserades 
genom en kvalitativ innehållsanalys, se avsnitt 4.2.3. I ett sista steg utfördes en triangulering 



12 
 

av all data, det innebär att kvalitativ och kvantitativ data jämförs för att styrka resultatet från 
respektive metod (Bryman, 2011). 

 

Figur 2. Procedur för insamling och analys av data 

4.1. Enkät 
Enkäten användes för att få en inblick i ett större antal HK-lärares uppfattningar om 
kunskapskraven och arbete med bedömning. Enkäten var en digital enkät som var gjord i 
programmet Google Formulär. Enkäten distribuerades genom att en länk lades ut i en 
facebookgrupp för HK-lärare.  

Fördelarna med digitala enkäter är att distributionen och bearbetningen av enkäterna är 
relativt enkel eftersom att det räcker att skicka en länk samt att svaren automatiskt 
registreras i datorn (Trost, 2012). En nackdel är att endast de som har tillgång till dator kan 
delta i enkäten (Ibid.). 

4.1.1. Urval 
Facebookgruppen som länken lades ut i är ett diskussionsforum för HK-lärare som vid 
tillfället då enkäten lades ut hade 1019 medlemmar. Att länken lades ut i en facebookgrupp 
innebar att urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval, det innebär att inget anspråk gjordes 
om att kunna generalisera resultatet (Trost, 2012).  

Enkäten riktade sig till lärare som under läsåret 15/16 undervisade HK i någon av 
årskurserna 7-9. Både behöriga och obehöriga lärare fick delta i enkäten. Enkäten besvarades 
av 99 HK-lärare. Fem av lärarna som svarade exkluderades eftersom att de enbart 
undervisade i HK i årskurserna 3-6. Totalt deltog alltså 94 HK-lärare. Det är svårt att 
beräkna det externa bortfallet för enkäten eftersom att det inte går att veta exakt hur många 
av medlemmarna i facebookgruppen som var verksamma HK-lärare i just årskurs 7-9. 

4.1.2. Tillvägagångssätt 
Enkäten inleddes med ett följebrev (Bilaga 1) där respondenterna blev informerade om 
undersökningens syfte och om grundläggande etiska principer för undersökningen, se avsnitt 
3.3. Tanken med enkäten var att den skulle vara kort så att många HK-lärare skulle känna att 
de hade tid att delta. Enkäten bestod av tre bakgrundsfrågor samt elva frågor som handlade 
om kunskapskraven i HK och bedömning i HK (Bilaga 2). Samtliga frågor var obligatoriska 
och hade slutna svarsalternativ. Fördelen med att ha slutna frågor är att många respondenter 
inte brukar orka svara på allt för många öppna frågor (Svedner och Johansson, 2010). 

Eftersom att alla frågor var obligatoriska blev det inget internt bortfall. Efter varje fråga fanns 
möjlighet att lämna en skriftlig kommentar. Överlag lämnade många respondenter 
kommentarer. Efter fyra av frågorna skrev fler än 20 respondenter en kommentar, vilket 
gjorde att dessa kommentarer bidrog med betydelsefull information i analysen. I slutet av 
enkäten fanns det en förfrågan om intresse av att delta i en kommande intervju och 26 
respondenter uppgav att de var intresserade.  

Några av enkätfrågorna togs från Skolverkets (2016b) utvärdering av betygsskalan och de nya 
kunskapskraven. Dock omformulerades frågorna för att specifikt handla om HK-ämnet. En 
fördel med att använda gamla enkätfrågor är att man slipper de svårigheter som finns med 
att konstruera egna enkätfrågor (Svedner och Johansson, 2010). 
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Enkäten lades ut den 14/6-2016 och var öppen i en vecka. En påminnelse skickades ut i 
facebookgruppen efter ungefär halva tiden. Skälet till varför enkäten lades ut i början av 
sommaren var att det bedömdes som mer fördelaktigt att lägga ut enkäten direkt efter ett 
terminsslut eftersom att lärarna då avslutat ett helt läsårs arbete med bedömning och 
betygsättning.     

4.1.3. Analys 
Den kvantitativa datan från enkäten bearbetades och analyserades i Excel 2013 och 
presenterades som deskriptiv statistik. Citat från de öppna kommentarerna presenterades 
som tilläggsinformation till den kvantitativa datan. De citat som presenterades var inte från 
samma respondenter som vid ett senare tillfälle deltog i en kvalitativ intervju. 

Svaren från de frågor som hade en 7-gradig likertskala kom i analysen att delas in i tre delar; 
ganska liten eller liten utsträckning (1-3 på en 7-gradig likertskala), varken liten eller stor 
utsträckning (4 på en 7-gradig likertskala) och ganska stor eller stor utsträckning (5-7 på en 
7-gradig likertskala). 

4.2. Kvalitativa intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes för att få en djupare förståelse för HK-lärares 
inställningar till kunskapskraven och arbete med bedömning. Intervjuerna var i form av 
semistrukturerade telefonintervjuer, det innebär att det finns en intervjuguide (Bilaga 3) med 
ett antal förbestämda intervjufrågor men att det ändå går att ställa följdfrågor som inte finns 
med i intervjuguiden för att följa upp det som respondenten berättar om (Bryman, 2011).  

4.2.1. Urval 
Urvalet till intervjuerna var ett bekvämlighetsurval som utgick från de 26 respondenter som i 
enkäten uppgav att de var intresserade att delta i en kommande intervju. Eftersom att det 
inte var möjligt att genomföra intervjuer med alla 26 respondenter skickades en förfrågan om 
intervju ut till 14 av dem (Bilaga 4). Vid urvalet eftersträvades dels en geografisk spridning av 
respondenternas arbetsplatser och dels en spridning i fråga om respondenternas 
yrkeserfarenhet som HK-lärare. Av de 14 HK-lärare som fick en förfrågan om att delta i en 
intervju så genomfördes intervjuer med de sex första lärare som svarade att de fortfarande 
var intresserade.   

4.2.2. Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes under veckorna 32-35 och tog cirka 25-40 min att genomföra. För 
att inte gå miste om någonting under intervjuerna spelades de in med en mobilapp.  

Eftersom att respondenterna var verksamma HK-lärare i olika delar av landet genomfördes 
intervjuerna via telefon. Fördelarna med telefonintervjuer är att de är logistiskt enklare att 
genomföra (Bryman, 2011). Det kan också vara lättare för respondenterna att besvara 
känsliga frågor via telefon. En nackdel är dock att det inte går att observera respondenternas 
kroppspråk (Ibid.).  

Intervjuerna inleddes med att respondenterna blev informerade om intervjuens syfte och 
grundläggande etiska principer, till exempel om konfidentialitet. Därefter utgick intervjuerna 
efter strukturen i intervjuguiden. Intervjuguiden hade fyra frågekategorier: 1) 
bakgrundsfrågor 2) kunskapskraven, 3) bedömning av praktiska och teoretiska förmågor och 
4) formativ bedömning.  

4.2.3. Analys 
Intervjuerna anlyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys där fokus var att identifiera 
mönster i respondenternas svar (Granheim & Lundman, 2004). Efter varje intervju 
transkriberades innehållet från varje intervju ordagrannt. Efter att alla intervjuer hade 
transkriberats lästes transkriptionerna igenom och innehållet delades upp i meningsbärande 
stycken och meningar, som kodades (Bilaga 5). Detta skedde i ett Word-dokument som 
innehöll kopior av transkriptionerna och programmets kommentarfunktioner användes. 
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Koderna skrevs därefter ut och klipptes isär. Därefter grupperades koderna utifrån innehåll 
och bildade olika subkategorier. Slutligen sammanfördes innehållsmässigt närliggande 
subkategorier till tre större kategorier, se avsnitt 5.2. 

4.3. Etiska ställningstaganden 
Under hela undersökningen togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer 
för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning: 1) informationskravet, 2) 
samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet. För respondenternas del 
innebar det att de blev informerade om sina rättigheter i samband med enkäten och 
intervjuerna, till exempel genom att de fick information om att deras svar skulle behandlas 
med stor konfidentialitet. För att upprätthålla respondenternas konfidentialitet är alla namn 
fingerade. Att följa de forskningsetiska principerna kan bidra till att respondenterna känner 
sig mer bekväma att våga ge mer sanningsenliga och personliga svar (Svedner och 
Johansson, 2010) 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat. Först presenteras resultatet från 
enkäten och därefter presenteras resultatet från intervjuerna.  

5.1. Enkät 
Totalt deltog 94 lärare varav 92 % var behöriga i HK. Drygt hälften (56 %) hade arbetat som 
HK-lärare i 10 år eller längre. De flesta (89 %) undervisade både på mellanstadiet (årskurs 4-
6) och på högstadiet (årskurs 7-9).  

5.1.1. Inställningar till kunskapskraven för HK i Lgr 11 
Av de 94 lärarna upplevde 45 % att kunskapskraven i HK var tydliga, medan 36 % upplevde 
dem som otydliga (Figur 3). 

 

 

Figur 3. I vilken utsträckning som de 94 HK-lärarna som besvarade en webbenkät i juni 2016 upplever kunskapskraven 
som tydliga. Ganska stor eller stor utsträckning är 5-7 på likertskalan, varken liten eller stor är 4 på likertskalan och 
ganska liten eller liten utsträckning är 1-3 på likertskalan. 
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Av tolv kommentarer om kunskapskravens tydlighet handlade sju om att formuleringarna i 
kunskapskraven upplevdes som allt för abstrakta och därför öppnade för olika tolkningar 
bland lärare; särskilt värdeorden lyftes fram som problematiska. 

”Värdeorden känns otydliga. Vad innebär t.ex. Att genomföra aktiviteter med 
GOD anpassning till aktivitetens krav?!” 

Endast 14 % av lärarna i undersökningen upplevde kunskapskravens omfattning i förhållande 
till undervisningstiden i HK som rimliga (Figur 4). En majoritet av lärarna (74 %) ansåg 
istället att kunskapskravens omfattning inte var rimliga i förhållande till ämnets 
undervisningstid. 
 

 

Figur 4. I vilken utsträckning som de 94 HK-lärarna som besvarade en webbenkät i juni 2016 upplever kunskapskravens 
omfattning som rimliga i förhållande till ämnets undervisningstid. Ganska stor eller stor utsträckning är 5-7 på 
likertskalan, varken liten eller stor är 4 på likertskalan och ganska liten eller liten utsträckning är 1-3 på likertskalan. 

Av sammanlagt 23 kommentarer om relationen mellan kunskapskraven och 
undervisningstiden i HK handlade alla förutom en om att undervisningstiden upplevdes som 
allt för knapp i förhållande till kunskapskraven. Fem av lärarna påpekade att de upplevde att 
den upplevda tidsbristen kunde påverka elevernas kunskapsutveckling. 

”Tidsbrist gör att det är svårt att se en progression hos eleven och kunna 
utveckla elevens förmågor.” 

”För att hinna alla [kunskaps]kraven ytinlär man bara kunskapen.” 

I tre andra kommentarer beskrev lärarna att det till och med var tveksamt om eleverna på 
deras skolor i överhuvudtaget fick den garanterade undervisningstiden i HK-ämnet som de 
har rätt till. 

”Hkk har minst timmar av alla ämnen, 118 tim. Tyvärr når vi sällan upp till 
dessa timmar då prao och nationella prov tar tid från vårt ämne. Jag har 
räknat ut att genomsnittet eleverna får i hkk är ca 90-100 timmar i hela 
grundskolan.” 
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Ungefär 34 % av lärarna i undersökningen ansåg att det var ett bra förhållande mellan 
teoretiska och praktiska förmågor i kunskapskraven (Figur 5). Knappt hälften (49 %) ansåg 
däremot att det endast i en ganska liten eller liten utsträckning var ett bra förhållande mellan 
teoretiska och praktiska förmågor i kunskapskraven.  

 

 

Figur 5. I vilken utsträckning som de 94 HK-lärarna som besvarade en webbenkät i juni 2016 upplever att det är ett bra 
förhållande mellan teoretiska och praktiska förmågor i kunskapskraven. Ganska stor eller stor utsträckning är 5-7 på 
likertskalan, varken liten eller stor är 4 på likertskalan och ganska liten eller liten utsträckning är 1-3 på likertskalan. 

Av 22 kommentarer om förhållandet mellan praktiska och teoretiska kunskapskrav framhölls 
en önskan om att de praktiska förmågorna bör få en tyngre roll i HK-ämnet i 12 av dessa. 

”Önskar det skulle vara mycket mer viktat åt de praktiska förmågorna.” 

”För mycket reflektioner. Jobbar med språksvaga elever och det är svårt att få 
dem att reflektera. Har många elever som är väldigt duktiga praktiskt men 
svaga skrivare och tiden räcker inte till för muntliga reflektioner.” 

Tre andra lärare kommenterade att de själva reglerade sin undervisning och bedömning så 
att det blev ett mer önskvärt förhållande mellan praktiska och teoretiska förmågor. 

”Om man räknar rader så utgör de teoretiska förmågorna den största delen. 
Jag väljer dock att lägga lika stor vikt vid båda delarna. Dvs. att "aktivitetens 
krav" är många men inte utskrivna och preciserade på samma sätt som de 
teoretiska förmågorna.” 

Nästan tre av fyra lärare i undersökningen (73 %) ansåg att nivån på kunskapskraven för 
betyget E i slutet av årskurs 9 var rimliga (Figur 6). Ungefär var 5:e lärare svarade att nivån 
på kunskapskraven för betyget E var lite för höga (19 %) respektive mycket för höga (3 %). 
Endast 4 % av lärarna ansåg att nivån på kunskapskraven för betyget E var lite för låga, och 
ingen ansåg att kraven var mycket för låga.  

34%

17%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ganska stor eller stor
utsträckning

Varken liten eller stor
utsträckning

Ganska liten eller liten
utsträckning



17 
 

När det kommer till nivån på kunskapskraven för betyget A i slutet av årskurs 9 ansåg knappt 
varannan lärare (46 %) att nivån för kunskapskraven är rimliga. Ingen svarade att kraven för 
betyget A var mycket för låga. Istället ansåg flera att kraven för betyget A är lite för höga (27 
%) eller mycket för höga (27 %).  

 

Figur 6. Hur de 94 HK-lärare som besvarade en webbenkät i juni 2016 upplevde kravnivåerna i kunskapskraven för 
betyget E respektive betyget A i slutet av årskurs 9. 

Av fem kommentarer där lärare menade att kunskapskraven är för höga för betyget A, 
menade tre att det berodde på att HK-ämnet är ett komplext ämne som både innehåller 
praktiska och teoretiska förmågor. 

”De [kunskapskraven] är höga då ämnet har både praktiska och teoretiska moment vilket 
gör det svårt för många att nå de högre kraven. De är svåra att uppnå då de är många och 
återigen, lite tid att hinna allt så som jag skulle önska.” 

5.1.2. Bedömning i HK 
En av frågorna avsåg att undersöka hur HK-lärarna hade bedömt ett delvis praktiskt 
kunskapskrav den senaste terminen: ”Eleven kan planera och tillaga måltider och 
genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till 
aktivitetens krav” (Skolverket 2011a, s. 45). Det vanligaste tillvägagångsättet, som användes 
av 93 % av lärarna, var löpande observationer under lektionstid (Figur 7). En stor majoritet 
av lärarna (88 %) använde dessutom praktiska prov för att bedöma kunskapskravet. Även 
skriftliga examinationer var relativt vanliga för att bedöma kunskapskravet, 60 % använde 
skriftliga inlämningsuppgifter och 35 % använde skriftliga prov. Tre respondenter som angav 
skriftliga inlämningsuppgifter förtydligade i kommentarsfältet att den bedömningen avsåg 
planeringar och utvärderingar. Ungefär 7 % angav att de även bedömde kunskapskravet på 
annat sätt, det kunde till exempel vara genom att bedöma instruktionsfilmer som eleverna 
hade skapat.   
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Figur 7. Hur de 94 HK-lärare som besvarade en webbenkät i juni 2016 har gått tillväga den senaste terminen för att 
bedöma kunskapskravet: ”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett 
hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.” (Skolverket 2011c, s. 45). 

En annan av frågorna avsåg att undersöka hur HK-lärarna hade bedömt ett av de teoretiska 
kunskapskraven den senaste terminen: ”Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om 
grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de 
används i olika konsumtionssituationer” (Skolverket 2011a, s. 46). En majoritet (68 %) 
angav att de använt skriftliga prov för att bedöma kunskapskravet. Mer än varannan lärare 
(57 %) bedömde kunskapskravet genom skriftliga inlämningsuppgifter. Ungefär 46 % 
bedömde kunskapskravet med hjälp av muntliga redovisningar. Bland de 11 % som svarade 
att de bedömde kunskapskravet på annat sätt kommenterade fyra stycken att de bedömde 
kunskapskravet med hjälp av debatter, teater eller filmproduktion. 

 

Figur 8. Hur de 94 HK-lärare som besvarade en webbenkät i juni 2016 har gått tillväga den senaste terminen för att 
bedöma kunskapskravet: ”Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och 
skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.” (Skolverket 2011c, s. 
46). 

En fråga handlade även om hur HK-lärarna brukade ge eleverna återkoppling på skriftliga 
prov. Drygt 95 % av lärarna hade använt sig av skriftliga prov den senaste terminen och det 
vanligaste var att lärarna gav eleverna återkoppling i form av skriftliga kommentarer (65 %) 
och/eller muntliga kommenterar (64 %). Mer än varannan lärare (56 %) använde 
bedömningsmatriser som återkoppling efter skriftliga prov. Endast (22 %) av lärarna 
brukade skriva ut ett betyg på skriftliga prov.  
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5.1.3. Skolverkets bedömningsstöd i HK 
Endast 12 % av HK-lärarna svarade att de har använt hela bedömningsstödet i HK den 
senaste terminen. Av de lärare som endast använt en av bedömningsstödets två delar uppgav 
28 % att de använt den hållbara lunchen, medan 15 % uppgav att de använt en hållbar 
tacokväll. 46 % av lärarna hade inte använt bedömningsstödet alls under den senaste 
terminen. Tre lärare berättade att de endast läst igenom bedömningsanvisningarna och tagit 
del av hur elevsvar på olika nivåer kan se ut. Bland de som inte hade använt 
bedömningsstödet kommenterade fyra att det berodde på att upplägget ansågs vara för 
omfattande. 

”Med tanke på det lektionsupplägg min skola har fungerar materialet dåligt 
och sträcker sig nästan över en halv termin.”  

Två av lärarna uppgav att lektionstiden på deras skola var för kort för att kunna genomföra 
bedömningsstödet. 

”Har för korta lektionspass för att kunna fullfölja upplägget som det är tänkt.” 

5.1.4. Sambedömning 
Ungefär 22 % av lärarna i undersökning uppgav att de inte hade någon möjlighet att 
diskutera bedömning med andra HK-lärare. Mindre än hälften (46 %) uppgav att de hade 
möjlighet att diskutera bedömning med andra HK-lärare på den egna skolan. Resterande (32 
%) hade endast möjlighet att diskutera bedömning med HK-lärare på andra skolor, i 
kommentarerna framkom det att sådana diskussioner kan se olika ut. 

”Träffar lärare från andra skolor 2 ggr per termin men är väldigt ensam med 
min bedömning.” 

”På facebook och hk-portalen.” 

5.2. Intervjuer 
Sammanlagt genomfördes telefonintervjuer med sex HK-lärare i början av läsåret 16/17. 
Samtliga respondenter var kvinnor och alla var behöriga lärare i HK. Respondenterna var 
verksamma i kommunala skolor i olika kommuner i södra, mellersta och norra Sverige. Det 
var en stor variation av yrkeserfarenhet bland respondenterna (3-34 år) och alla 
respondenter förutom en undervisade i HK på både mellanstadiet och högstadiet (Tabell 1).  

 
Tabell 1. HK-lärare som deltog i en telefonintervju som handlade om betyg och bedömning i början av läsåret 16/17. 

”Namn”1 Antal år som HK-lärare Undervisar HK i årskurs 

Anna 3 år 6, 8, 9 

Britt 34 år 6, 7, 8, 9 

Cecilia 14 år 7, 8, 9 

Doris 15 år 6, 8 

Eva 20 år 6, 8, 9 

Frida 
32 år 

(varav några år inom 
gymnasieskolan) 

6, 7, 8, 9 

 

                                                           
1 Alla namn i resultatet är fingerade. 
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Innehållsanalysen resulterade i tre olika kategorier med två till tre olika underkategorier 
(Tabell 2): Stor variation av bedömningsmetoder, Ett komplext bedömningsarbete samt 
Spretiga kunskapskrav.   

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som togs fram under innehållsanalysen av de sex telefonintervjuer med HK-
lärare om betyg och bedömning som genomfördes i början av läsåret 16/17. 

Kategorier 
Stor variation av 

bedömningsmetoder 
Ett komplext 

bedömningsarbete 
Spretiga 

kunskapskrav 

Underkategorier 

Att bedöma summativt i 
HK 

Tidsbrist försvårar 
bedömningen 

Önskan om större vikt 
för praktiska förmågor 

Formativ bedömning - 
en naturlig del i HK 

Utmaning att se 
praktiska kunskaper 

Strategier att tolka och 
konkretisera 

kunskapskraven 

 
Eleverna måste ha en 

faktagrund 
 

 

5.2.1. Stor variation av bedömningsmetoder 
Samtliga respondenter använde en stor varation av bedömningsmetoder, till exempel 
praktiska prov, skriftliga prov och löpande bedömningar. Alla respondenter beskrev även hur 
deras bedömningar kunde ha ett summativt eller formativt syfte. 

5.2.1.1. Att bedöma summativt i HK 
Samtliga respondenter beskrev att de löpande under lektionerna brukade bedöma elevernas 
praktiska förmågor kring tillagning av måltider. En av respondenter beskrev denna 
bedömning som ”man ser ju varje gång de lagar mat” (Eva). Några respondenter framhöll 
dock att de i början av terminen brukade ha en träningsperiod där den löpande bedömningen 
endast hade ett formativt syfte, se nästa avsnitt. 

Alla respondenter beskrev även att de brukade ha praktiska prov för att bedöma elevernas 
förmågor som rör tillagning av måltider. Respondenterna beskrev två huvudsakliga 
tillvägagångsätt för praktiska prov. Det ena innebär att eleverna tillagar en måltid utifrån ett 
förutbestämt recept. En respondent beskrev att recepten som hon väljer till praktiska prov är 
av sådan art att eleverna får möjlighet att visa en variation av olika matlagningsmetoder: Då 
är det ju fyra matlagningsmoment, det är två saker som ska kokas, det ska stekas och det 
ska göras en sås (Eva). Det andra tillvägagånsättet för praktiskt prov innebär att eleverna 
sjäva planerar en måltid och sedan tillagar den. I båda tillvägagångsätten ska dock eleverna 
försöka lösa den praktiska uppgiften på egen hand eller i grupp, utan stöd från läraren. Flera 
respondenter beskrev hur de brukade variera mellan de båda tillvägagångsätten för praktiska 
prov. 

Skriftliga prov användes av samtliga respondenter, men i olika stor utsträckning. En av 
lärarna ansåg att skriftliga prov ”är ganska ute i tiden” (Anna). Hon brukade därför variera 
skriftliga prov med diskussioner och rollspel. En av de andra respondenterna hade också en 
motvillig inställning till skriftliga prov och hon menade att hon egentligen inte vill använda 
skriftliga prov alls i HK eftersom att hennes elever hade så många prov i andra ämnen. Därför 
brukade hon endast ha skriftligt prov om konsumentekonomi. De flesta respondenter 
beskrev dock att de brukade ha skriftliga prov i både konsumentekonomi och näringslära. 
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Miljö, tvätt och matlagningsmetoder togs även upp som områden som enstaka respondenter 
brukade ha skriftliga prov om. 

Alla respondenter framhöll att de brukade göra muntliga anpassningar när de bedömde 
teoretiska förmågor hos elever som har svårt att uttrycka sig skriftligt, till exempel genom att 
eleverna får göra skriftliga prov muntligt. Några respondenter hade möjlighet att få hjälp av 
skolans specialpedagog eller annan skolpersonal för att genomföra de muntliga 
anpassningarna, medan några andra respondenter beskrev hur de behövde boka in träffar 
med eleverna efter sin ordinarie undervisningstid. En av lärarna beskrev även hur hon 
systematiskt försökte fånga upp de skrivsvaga elevernas resonemang muntligt under 
lektionernas praktiska moment, till exempel genom att fråga hur eleverna tänker att de val de 
gör påverkar hälsa eller miljö. 

5.2.1.2. Formativ bedömning - en naturlig del i HK 
Alla respondenter berättade att de brukade arbeta med formativ bedömning. I vilken 
utsträckning och hur systematiskt de arbetade med formativ bedömning skiljde sig åt. På 
några av respondenternas skolor fanns det även skolövergripande beslut om att alla lärare 
ska arbeta med formativ bedömning. Flera respondenter menade att formativ bedömning 
kan ses som en naturlig del i HK-ämnet, särskilt i de praktiska delarna där de menade att de 
naturligt brukade ge eleverna löpande återkoppling om deras praktiska arbete under så gott 
som varje lektion. 

”Fast det [formativ bedömning] gör vi ju hela tiden egentligen (…) Om de 
bakar till exempel så går man runt och säger att om du gör si eller så så blir 
det ett annat resultat och man tittar på deras färdiga resultat och diskuterar 
(…) Så det är ju en form utav formativt. (Britt) 

Flera respondenter berättade om sin syn på vad formativ bedömning handlar om. De beskrev 
formativ bedömning som framåtsyftande bedömning som ska hjälpa eleverna framåt i sitt 
lärande. Anna beskrev det som ”bedömning under vägen” och Cecilia beskrev formativ 
bedömning som att ”det är framåtsyftande så att säga, man vill ju att de ska försöka förstå 
det är hit jag ska och hur”. Även Frida hade en liknande syn på formativ bedömning: ”Det är 
att man för eleven vidare utifrån var den är någonstans, att tänka på nästa steg”. 

Två av respondenterna beskrev att de alltid brukade inleda terminen med en träningsperiod 
där den löpande bedömningen endast har ett formativt syfte: 

Det [träningsperioden] innebär att det inte är en bedömning. Vi bedömer inte 
mer än att vi bedömer det formativt så att säga. Det är ingen summativ 
bedömning utan det är mer att det är liksom det här måste du träna på, tänk 
på det här till nästa gång, utifrån vad eleven gör. (Frida) 

Frida, som tydligt brukade framhålla för sina elever när det är träningsperiod förklarade att 
träningsperioden skapade ett lugn hos eleverna som innebar att de inte oroade sig för att allt 
de gjorde bedömdes.   

Alla respondenter berättade att de brukade försöka ge eleverna framåtsyftande återkoppling 
på olika elevprestationer. En av lärarna förklarade att framåtsyftande återkoppling kan vara 
att förklara för eleverna vad de kan tänka på nästa gång för att nå längre. De flesta betonade 
även att de försökte undvika att ge eleverna betyg eller poäng som återkoppling vid prov. 
Istället brukade de skriva kommentarer om varje elevs prestation på provet. En av lärarna 
påpekade dock att hon ibland inte hinner ge eleverna återkoppling överhuvudtaget eftersom 
att vissa prov hamnade så nära terminsslutet.  

Några respondenter berättade att de hade använt sig av kamratbedömning vid praktiskt 
arbete. Vid dessa tillfällen brukade lärarna dela gruppen i två delar, så att den ena halvan har 
lagat mat och den andra halvan har bedömt sina kamrater utifrån konceptet two stars and a 
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wish2. Det förekom också att läraren brukade försöka få eleverna att stödja varandras 
lärande. Detta skedde till exempel genom att medvetet dela in eleverna i grupper så att det 
fanns högpresterande elever i varje grupp, och sedan uppmana eleverna att alltid försöka lösa 
eventuella problem i gruppen innan de frågade läraren.  

”Jag har gjort så att jag har gjort en medveten indelning i grupperna så att 
jag har försökt få med en stadig duktig elev i varje kök (…) Sen har jag sagt till 
dem att händer det någonting så försök lösa det först i grupperna.” (Doris) 

5.2.2. Ett komplext bedömningsarbete 
Samtliga respondenter lyfte fram faktorer som påverkade deras förutsättningarna att bedöma 
och sätta betyg i HK, till exempel antal undervisningstimmar, lektionslängd, gruppstorlek 
och elevers tidigare förkunskaper.  

5.2.2.1. Tidsbrist försvårar bedömningen 
En majoritet av respondenterna tog upp tiden som en viktig ramfaktor som påverkade deras 
förutsättningar att bedöma sina elever i HK. De uttryckte att kursplanens ambition är för hög 
i förhållande till ämnets undervisningstid.  

”Men sen är det ju alltid alltid en tidspress, alltså en tidsbrist. Oavsett vilken 
årskurs du har är det en tidsbrist att hinna igenom allt det som står i centralt 
innehåll och kunskapskraven.” (Anna) 

Flera respondenter menade även att de skulle vilja hinna fördjupa sig mer än vad som känns 
möjligt idag. Den upplevda tidsbristen gjorde även att flera respondenter kände sig stressade 
av att hinna med kursplanens centrala innehåll och alla kunskapskraven. En lärare berättade 
att hon brukade påbörja terminen med några övningstillfällen, men att hon efter det brukade 
säga till sina elever att HK-ämnet endast har 118 timmar och att det därför var viktigt att de 
visade framfötterna hela tiden. 

Några respondenter menade att tiden påverkade deras möjligheter att göra en helt rättvis 
bedömning av eleverna. En av lärarna beskrev att hon vanligtvis har väldigt många elever 
som hon bedömde och betygsatte under en och samma termin, och att hon dessutom träffade 
sina elever mycket sällan vilket innebar att det brukade ta lång tid för henne att lära känna 
eleverna så pass bra som det krävs för att kunna göra helt rättvisa bedömningar: 

Det är alldeles för få tillfällen för att vara riktigt 100 % rättvis mot eleverna, 
tycker jag. Sen faller det alltid bort ett par gång gånger, en elev blir sjuk, eller 
det läggs in en idrottsdag så det faller alltid bort ett eller två tillfällen minst… 
(Anna) 

Trots den upplevda tidsbristen beskrev de flesta att de hann bedöma eleverna mot alla 
kunskapskrav flera gånger i årkurs 7-9. Flera av dem beskrev att de medvetet har delat upp 
några arbetsområden, som konsumentekonomin, så att eleverna blir bedömda på 
kunskapskraven kopplade till det i både årskurs 8 och 9. Bland de respondenter som inte 
hann bedöma eleverna mot varje kunskapskrav flera gånger handlade det i ena fallet om 
kunskapskravet som rör varierade och balanserade måltider och i det andra fallet om 
kunskapskraven som rör konsumtion och ekonomi.  

Flera respondenter lyfte fram bedömningen i årskurs 6 som särskilt problematisk i 
förhållande till undervisningstiden. På en skola hade man valt att lägga upp undervisningen i 
årskurs 6 så att eleverna hade HK varannan vecka under hela läsåret. Detta innebar att 
läraren tvingades sätta terminsbetyg på eleverna efter endast ett fåtal tillfällen: ”Det tycker 

                                                           
2 En metod för kamratbedömning som innebär att eleverna beskriver två saker som varit särskilt bra med 
kamratens arbete och en önskning om vad kamraten skulle kunna förbättra.  



23 
 

jag ju egentligen inte att jag kan göra, jag har ju väldigt svårt att sätta betyg på fem 
gånger och få det rättvist.” (Britt) 

5.2.2.2. Utmaning att se praktiska kunskaper 
En majoritet av respondenterna beskrev utmaningar som brukade uppkomma vid 
bedömning av praktiska kunskaper i HK.  En utmaning var att hinna se vad varje elev 
presterade under praktiska prov. Flera respondenter påpekade även att till skillnad från 
skriftliga examinationer så finns det inget material att gå tillbaka till i efterhand om man som 
lärare skulle vara osäker på sin bedömning: 

Ja just i stunden när man står där med det praktiska är det ju svårare att 
hinna med eftersom att det sker ju här och nu så att säga. Man har ju inget 
material och gå tillbaka till i efterhand. Och när man ska ha de här praktiska 
proven och ska skriva protokoll till exempel så är man ju superstressad att 
hinna se allting och så är de ju många. (Eva) 

Två av lärarna berättade hur de brukade dokumentera praktiska prov genom att ta bilder 
eller filma med surfplatta eller kamera. Lärarna beskrev att bilderna gör det enklare att i 
efterhand legitimera och förmedla bedömningen till eleverna. 

En annan utmaning vid bedömning av praktiska kunskaper var att eleverna för det mesta 
arbetade i grupp. En lärare beskrev att det kan vara svårt att se vilka elever som tar för sig 
mer gruppen samt veta vilka elever som har genomfört exakt vad i de praktiska uppgifterna.  

5.2.2.3. Eleverna måste ha en faktagrund 
Flera respondenter beskrev hur de brukade kolla av elevernas faktakunskaper i skriftliga 
prov, till exempel faktakunskaper om näringslära, livsmedel eller tvättsymboler. Några 
respondenter förklarade att de kände sig tvungna att gå igenom faktakunskaper med eleverna 
trots att de är medvetna om att inte faktakunskaper finns med i kunskapskraven.  De 
betonade att eleverna behöver en faktagrund att utgå ifrån när de resonerar. Därför brukar 
deras prov i näringslära bestå av en del där de kollar av elevernas faktakunskaper:  

Ofta är det ju så att vi har ju delat upp det [proven] så det är ju någon form av 
faktakontroll och faktakunskaper och begrepp, och det finns ju inte med i våra 
betyg i kunskapskraven (…) Men det har vi ofta som en inledning, avkoll 
liksom, för de måste ju ha begreppen när de resonerar sen. (Doris) 

En av respondenterna förklarade att utmaningen ligger i att eleverna inte får med sig 
tillräckliga faktakunskaper från andra ämnen. Under vissa läsår har hon till och med har känt 
sig tvungen att gå igenom matspjälkningen under HK:n. För att slippa gå igenom sådant stoff 
samt öka elevernas förståelse kring näringsämnena förklarade respondenten att hon under 
kommande läsår ska försöka få till stånd ett ämnesöverigripande samarbete med NO-
ämnena. 

5.2.3. Spretiga kunskapskrav 
Samtliga respondenter diskuterade kunskapskravens utformning och innehåll. Flera 
respondenter menade att kunskapskraven i HK var väldigt innehållsrika, för teoretiserade 
och delvis svårtolkade. Flera respondenter ansåg även att kunskapskravens innehåll är något 
som är viktigt för eleverna att få med sig. 

5.2.3.1. Önskan om större vikt för praktiska förmågor 
Alla respondenter beskrev hur de teoretiska kunskapskraven har fått en större roll i 
kunskapskraven i Lgr 11 och flera respondenter förklarade att den ökade teoretiseringen i 
HK-ämnet har bidragit till en ökad stress att hinna med alla delar. Vidare uttryckte en 
majoritet av respondenterna en önskan om att de praktiska förmågorna borde få en större 
plats i kunskapskraven. En av lärarna berättade att hon ansåg att kunskapskraven inte 
speglade ämnets syfte:  
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HK har ju tre syften två av dem är ju praktiska som jag ser det och ett är ju 
teoretiskt då. Men i kunskapskraven speglas inte det. Utan där är det, 
kunskapskraven är ju liksom mer teoretiska med en tonvikt på resonemang. 
(Frida) 

En annan respondent beskrev att det nästan var så att eleverna kan få betyg utan att kunna 
någonting praktiskt alls. Hon menade även att de teoretiska kunskapskraven i högre 
utsträckning borde utgå ifrån matlagningen genom att fokusera mer på livsmedel och hälsa. 

Flera respondenter menade även att de teoretiska delarna i kunskapskraven är för högt 
ställda för högstadieelever, särskilt kraven för att uppnå de högre betygsstegen. En av lärarna 
betonade dock att hon tyckte att det var bra att kunskapskraven var höga eftersom att hon 
ansåg att det är bra att eleverna måste prestera en viss nivå: ”Jag tycker samtidigt att det är 
viktigt att inte tro att det bara går att komma och vara där utan man måste liksom jobba 
för betygen också” (Cecilia). En annan respondent beskrev därememot hur de högt ställda 
teoretiska kunskapskraven kan hämma elevernas ambitionsnivå: 

”Alltså de första kunskapskraven där är det fler elever som uppnår A, men det 
hjälper ju inte om du inte får med dig de andra. Det inser eleverna, de är ju 
inte dumma. Och då skiter de i det om man ska tala klarspråk, de vet att de 
inte kan uppnå A där ändå. Det stjälper ju dem istället för att hjälpa dem.” 
(Anna) 

Alla respondenter var överens om att det var vanligt med elever med ojämna 
kunskapsprofiler, till exempel att en elev är stark praktiskt men svagare teoretiskt. En av 
lärarna påpekade att hon ibland kände att hon skulle vilja ha möjlighet att sätta två betyg i 
HK, ett på det praktiska och ett på det teoretiska.  En annan respondent berättade hur 
besviken hon var över att HK-ämnet har blivit så teoretiserat och hur de elever som av olika 
anledningar har svårt med de teoretiska förmågorna missgynnas: 

”Också kommer de till HK:n och får förklarat för sig att det är jättemycket 
teori här också, då blir det som att luften bara går ur dem på ett sätt. De 
glänser verkligen i köket men kan ändå aldrig uppnå högre betyg på grund av 
att de inte klarar av de andra bitarna.” (Anna) 

5.2.3.2. Strategier att tolka och konkretisera kunskapskraven 
Flera respondenter som hade arbetat med tidigare läroplan berättade hur kunskapskraven 
har blivit tydligare med Lgr11. Flera av lärarna beskrev dock att det finns vagheter i 
nuvarande kunskapskrav som försvårar tolkningen. Två av dem förklarade att de främst 
upplevde kunskapskravens värdeord som vaga. En av lärarna betonade dock att det är en 
omöjlighet att göra kunskapskraven allt för konkreta: 

”Det är ju en bedömning som man gör som individuell lärare, vad menas med 
enkla resonemang, vad menas med utvecklade resonemang och välutvecklade. 
Det finns ju ingen läroplan som kan bli så konkret så att man kan ge exempel 
på vad det betyder.” (Eva) 

Två respondenter berättade att de inte upplevde några svårigheter med att tolka merparten 
kunskapskraven. Både lyfte dock fram det sista kunskapskravet om hållbar utveckling som 
problematiskt att tolka. En av dem beskrev dessutom hur innehållet i kunskapskravet om 
hållbar utveckling även berörs i de andra kunskapskraven som handlar om att motivera val 
utifrån perspektiven hälsa och miljö.  

Respondenterna lyfte fram några strategier som hjälp för att tolka kunskapskraven. Flera 
lärare berättade att de har använt bedömningsanvisningarna från Skolverkets 
bedömningsstöd som hjälp att tolka och konkretisera de kunskapskrav som 
bedömningsstödet täcker. Två lärare efterfrågade liknande stöd för att konkretisera 
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kunskapskraven kring ekonomi och konsumtion. En av dem tillade att det inte finns något 
bedömningsstöd för dessa kunskapskrav:  

”Hur ser ett enkelt resonemang ut kring öppet köp, till skillnad från ett 
välutvecklat resonemang? Och där har ju inte Skolverket gett något stöd, det 
finns ju ingenting i bedömningsstödet kring det.” (Frida) 

För att konkretisera och kommunicera kunskapskraven med eleverna berättade alla 
respondenter att de brukade använda bedömningsmatriser. Två respondenter berättade att 
deras bedömningsmatris för varje elev ligger i en digital lärplattform så att även föräldrarna 
kunde följa sina barns kunskapskutveckling i HK. En annan respondent påpekade att 
bedömningsmatrisen löpande fylldes i under läsårets gång och att den på så sätt ”finns med 
hela vägen” (Frida).  

6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet från både enkäten och intervjuerna och relateras till 
undersökningens teoretiska anknytning samt tidigare forskning. I slutet diskuteras 
undersökningens metod och trovärdighet. 

6.1. HK-lärares inställningar till kunskapskraven i Lgr11 
I Sverige finns en uttalad intention från nationellt håll att betygsättningen ska vara likvärdig i 
hela landet (Skolinspektionen, 2014). Lärarnas huvudredskap för att bedöma och betygsätta 
eleverna likvärdigt är de nationella kunskapskraven. Resultatet i denna undersökning visade 
att många HK-lärare inte upplevde kunskapskraven som tydliga, dels värdeorden och dels 
kunskapskravet om hållbar utveckling framhölls som särskilt svåra att tolka. Att 
kunskapskraven inte uppfattades som tydliga stämmer överens med resultatet från 
Skolverkets (2016b) utvärdering av betygsskalan och kunskapskraven, där över hälften av 
lärarna ansåg att kunskapskraven var otydliga. Precis som Skolverket (2016b) och Hyltegren 
(2014) kom fram till, gav även denna undersökning en bild av att otydligheterna gav 
utrymme för individuella tolkningar bland lärare, till exempel att enskilda lärare tolkade 
kunskapskraven så att de praktiska kunskapskraven fick en större vikt vid betygsättningen. 
Att det sker sådana individuella tolkningar kan ifrågasättas ur ett likvärdighetsperspektiv. 
Mitt förslag för att minska denna problematik och främja likvärdigheten är att Skolverket får 
till uppdrag att ta fram ett bredare bedömningsstöd som täcker fler kunskapskrav än 
nuvarande bedömningsstöd. Detta är i linje med Tornberg och Jönsson (2015) som uttryckte 
att prov konstruerade av provkonstruktörer kunde vara ett sätt att minska felaktiga 
tolkningar av kursplanen. Ett bredare bedömningsstöd, som täcker fler kunskapskrav, var 
även ett önskemål som kom upp i undersökningen. Enligt mig är det även viktigt med mer 
fokus på bedömning och betygsättning i lärarutbildningen, särskilt med fokus på att tolka och 
konkretisera kunskapskraven för de olika betygsstegen. 

Många respondenter ansåg att det lades allt för stor vikt vid teoretiska förmågor i 
kunskapskraven. Detta bekräftar den bild som Svanelid (2011) gav när han beskrev hur de 
praktisk-estetiska skolämnena blivit allt mer teoretiserade. Flera respondenter gav en bild av 
hur detta missgynnade elever som var svaga teoretiskt eller som hade svårt att uttrycka sig 
skriftligt. Därför försökte intervjurespondenterna anpassa skriftliga examinationer så att 
elever som hade svårt att uttrycka sig i skrift kunde genomföra dessa muntligt. Detta är i linje 
med Grettve, Israelsson och Jönsson (2014) som beskrev att det är viktigt att ha i åtanke att 
de elever som har svårt att uttrycka sig i skrift kan missgynnas vid bedömning av 
språkhandlingar.  

Att elever med ojämna kunskapsprofiler missgynnades vid betygsättning kom även fram i 
Skolverkets utvärdering (2016b) av betygsskalan och kunskapskraven. I intervjuerna 
framkom det hur högt ställda teoretiska kunskapskrav kunde bidra till att elever med ojämna 
kunskapsprofiler gav upp istället för att anstränga sig mer. Detta står i kontrast med 
ambitionerna med den nya betygsskalan som handlade om att elever skulle bli mer motiverad 
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och därmed anstränga sig mer i och med att det blev kortare avstånd mellan de olika 
betygsstegen (Skolverket, 2016b). Några av intervjurespondenterna gav även uttryck för, i 
linje med Alm och Colnerud (2015), hur detta kunde skapa ett slags etiskt dilemma när de 
som lärare var tvungna att sätta ett lägre betyg på elever som inte presterade särskilt högt 
teoretiskt trots att de presterade på en hög nivå praktiskt. För att komma till rätta med denna 
situation att elever med ojämna kunskapsprofiler missgynnas anser jag att man, i linje med 
det Skolverkets (2016b) förslag, bör se över betygssystemet för att ta reda på vilka för- och 
nackdelar det skulle innebära att ändra betygssystemets tillämpning för att mildra 
tröskeleffekterna för de elever med väldigt ojämna kunskapsprofiler, till exempel de elever 
som uppfyller alla kunskapskrav på A-nivå förutom ett som endast är uppfyllt på E-nivå.  

6.2. Summativ bedömning i HK 
Resultatet i undersökningen visade att HK-lärarna använde en variation av praktiska, 
skriftliga och muntliga bedömningsmetoder för att summativt bedöma eleverna i HK. 
Majoriteten av lärarna använde praktiska prov och löpande bedömningar för att bedöma 
elevernas praktiska förmågor. Detta innebär att elevernas praktiska förmågor till stor del 
bedömdes utifrån direkta bedömningar. Abrahams, Reiss och Sharpe (2013) menade att 
direkta bedömningar kunde bidra till att bedömningar av praktiska förmågor får en högre 
validitet. Nästan alla lärare som deltog i undersökningen svarade att de bedömde elevernas 
praktiska förmågor löpande. Skolverket (2011a) påpekar dock att det är viktigt att eleverna 
inte känner att de blir bedömda hela tiden eftersom att det kan hämma elevernas vilja att 
anta mer utmanade uppgifter. Några av intervjurespondenterna var medvetna om detta och 
inledde därför terminen med övningstillfällen där bedömningen endast hade ett formativt 
syfte.  

Undersökningen visade även att skriftliga prov var en vanlig bedömningsmetod i HK då 
endast 5 % av enkätrespondenterna svarade att de inte hade använt skriftliga prov den 
senaste terminen. Arbetsområden där skriftliga prov användes som bedömningsmetod var 
till exempel konsumentekonomi och näringslära, men även i några fall tvättkunskap och 
matlagningsmetoder. Detta innebär att det förekom att praktiska förmågor i HK bedömdes 
med skriftliga examinationer, vilket Abraham, Reiss och Sharpe (2013) menade kan försämra 
bedömningarnas validitet. Att lärare valde att bedöma praktiska förmågor med skriftliga 
examinationer kan bero på att lärare kände att de behövde skriftliga bevis för att kunna 
legitimera sina bedömningar (Sundman Marknäs, 2015). Att lärare kände ett behov av att 
kunna legitimera bedömningar framkom i intervjuerna där två lärare beskrev hur de ibland 
fotograferade eleverna i det praktiska arbetet för att få ett visuellt stöd i sitt 
bedömningsunderlag. I intervjuerna beskrev även flera lärare hur de upplevde att det var 
enklare att bedöma teoretiska förmågor än praktiska förmågor eftersom att de praktiska 
förmågorna ofta visade sig i stressiga och svåröverblickbara situationer, till exempel under 
praktiska prov. Detta stämmer överens med Abraham, Reiss och Sharpe (2013) som menade 
att direkta bedömningar av praktiska förmågor ställer höga krav på lärarens kompetens. För 
att främja lärarnas förutsättningar för direkta bedömningar av praktiska förmågor anser jag 
att det är viktigt att skolledare får upp ögonen för det komplexa bedömningsarbetet som 
bedömningar av praktiska förmågor innebär och har en dialog med HK-lärarna om hur 
förutsättningarna för bedömning i HK kan förbättras, till exempel vad som är en lämplig 
gruppstorlek i HK utifrån ett bedömningsperspektiv.  

Flera intervjurespondenter brukade ha med faktakunskaper i sina skriftliga prov. De menade 
att eleverna behövde en faktagrund för att kunna resonera. I kunskapskraven i HK är det 
främst förmågan att resonera som ska bedömas, inte rena faktakunskaper (Skolverket 2011c). 
Därför är det oroande ur ett validitetsperspektiv att flera intervjurespondenter kollade av 
faktakunskaper i summativa prov (Wolming, 1998). Däremot kan det givetvis vara så att 
lärarna inte lägger så stor vikt vid faktakunskaperna vid den slutgiltiga betygsättningen.  En 
av intervjurespondenterna beskrev till exempel en svårighet i att eleverna inte brukade få 
med sig tillräckliga faktakunskaper från andra skolämnen som de kunde använda när de 
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resonerade i HK. Kanske kan mer ämnesövergripande samarbete vara en lösning på den 
problematiken.  

6.3. Formativ bedömning i HK 
Resultatet i undersökningen visade att formativ bedömning sågs som någonting naturligt i 
HK, särskilt när det kommer till att ge fortlöpande återkoppling på elevernas praktiska 
arbete. Detta stämmer överens med en tidigare studentuppsats av Ingvarsson och Wallin 
(2014). Resultatet från både enkäten och intervjuerna visade även på en medvetenhet om 
formativa arbetssätt. Till exempel uppgav endast en mindre andel av enkätrespondenterna 
att de brukade ge återkoppling på skriftliga prov i form av provbetyg. Det var vanligare att 
eleverna fick återkoppling i form av kommentarer eller bedömningsmatriser. I intervjuerna 
förklarade flera respondenter att det var viktigt att kommentarerna var framåtsyftande. Att 
ge framåtsyftande kommentarer istället för provbetyg är i linje med Black, Harrisson och Lee 
et al. (2004) som menade att återkoppling i form av provbetyg bör undvikas eftersom att det 
inte ger eleverna någon information om hur deras lärande kan förbättras. 

6.4. Tidsramarna påverkar förutsättningarna för bedömning 
I förra läroplanen, Lpo94, upplevdes de dåvarande betygskriterierna i HK vara för 
omfattande i förhållande till ämnets undervisningstid (SOU 2007:28). Förhoppningarna 
inför Lgr11 var därför att ämnets innehåll bättre skulle passa undervisningstiden. Resultatet i 
denna undersökning visade dock att så inte blivit fallet, en stor del av respondenterna ansåg 
nämligen att HK-ämnet, trots förändringarna med Lgr11, har för lite undervisningstid i 
relation till kunskapskravens omfattning. Denna bild bekräftas av Lindblom, Erixon Arreman 
& Bohm et al. (2016) som menade att undervisningstiden inte var anpassad för målen i HK-
ämnet. En konsekvens av tidsbristen var att några intervjurespondenter upplevde att det var 
svårt göra helt rättvisa bedömningar av eleverna. Respondenterna förklarade att de väldigt 
sällan träffade eleverna och att de därför inte hann lära känna dem så väl som de skulle önska 
inför betygsättningen. En intervjurespondent beskrev hur hon behövde sätta terminsbetyg på 
några av sina elever efter endast fem gånger. Frågan är om det som lärare verkligen går att 
leva upp till de nationella kraven som handlar om att betygsättningen ska vara en objektiv, 
rättssäker och likvärdig myndighetsutövning (Skolinspektionen, 2014) på så pass kort tid. 
Enligt mig bör skolhuvudmännen ta ett större ansvar och organisera undervisningen på ett 
sådant sätt så att tiden är fördelad mellan årskurserna så att den enskilda läraren får bättre 
förutsättningar att kunna skaffa fram tillräckligt bedömningsunderlag innan betygsättning. 

Den upplevda tidsbristen gav även upphov till stress i och med att flera lärare i 
undersökningen kände att de stressade igenom det centrala innehållet och kunskapskraven, 
några framhöll även att detta påverkade elevernas lärande negativt. I undersökningen 
framkom det även exempel på lärare som brukade uppmana eleverna att visa framfötterna 
hela tiden under HK-lektionerna på grund av ämnets snäva tidsram. Detta är problematiskt 
eftersom det finns en risk att när eleverna upplever att allt de gör bedöms kan det leda till att 
de undviker att ta sig an mer utmanade uppgifter och känner en ständig rädsla för att 
misslyckas (Skolverket, 2011a). Även Lindblom, Erixon Arreman & Bohm et al. (2016) fann i 
sin undersökning indikationer på att elever upplevde att allt de gjorde i HK:n bedömdes och 
att det ledde till en rädsla att misslyckas. För att få bättre förutsättningar för en rättvis 
bedömning och för att öka elevernas lärande anser jag att det är av vikt att HK-ämnet får mer 
undervisningstid. Ett sätt vore, likt förslaget i utredningen ”Bilen, Biffen, Bostaden” (SOU 
2005:51), att införa HK-ämnet på gymnasiet och därigenom kunna flytta vissa moment från 
HK-undervisningen i grundskolan. 

Flera respondenter uppgav även att tidsbrist var en orsak till varför de inte använde 
Skolverkets bedömningsstöd. Det är problematiskt om lärare väljer bort att använda 
bedömningsstödet, som ska främja en likvärdig bedömning (Skolverket, 2012), bara för att de 
upplever att de inte har tid. Det framkom även att några skolor inte kunde genomföra 
bedömningsstödet för att de hade för korta lektioner för att överhuvudtaget kunna 
genomföra bedömningsstödet som det var tänkt. Att ha för korta lektionspass i HK var även 
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någonting som Lindblom Arreman & Hörnell (2013) beskrev som problematiskt i och med att 
man i HK förväntas påbörja och avsluta en praktisk uppgift under en och samma lektion.  

Trots den upplevde tidsbristen förklarade flertalet av intervjurespondenterna hur de brukade 
bedöma varje kunskapskrav flera gånger innan eleverna gick ut årskurs 9. Kanske kan det 
bero på att lärarna valde att genomföra två mindre examinationer istället för en stor inom 
vissa arbetsområden. Men samtidigt önskade de att de kunde få mer tid att gå in på djupet i 
HK-ämnets olika delar. Att genomföra upprepade bedömningar, som flera av lärarna i 
studien gjorde, kan öka bedömningarnas reliabilitet (Brookhart, 2004; Wolming, 1998). 
Detta är positivt eftersom att enskilda bedömningstillfällen då får en mindre betydelse för 
elevernas slutbetyg. Även Skolverket (2016b) lyfte fram fördelar med upprepade 
bedömningar, till exempel att elever med ojämna kunskapsprofiler får chansen att höja sig i 
den förmågan som släpar efter. 

6.5. Genusperspektiv 
I dagens samhälle ägnar kvinnor i genomsnitt mer tid åt obetalt hushållsarbete än männen, 
vilket kan ses som problematiskt ur ett jämställdshetsperspektiv (Nordenmark, 2004). Som 
åtgärder för ökad jämställdhet tog Nordenmark upp bland annat utbildningsinsatser. Inom 
utbildningssystemet, anser jag att HK-ämnet har särskilt viktig roll ur ett 
jämställdhetsperspektiv eftersom att eleverna i HK ska undervisas om ”arbetsfördelning i 
hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv” (Skolverket, 2011c s.44). Trots det är HK-ämnet ett 
av de skolämnen där betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor i årskurs 9 var störst under 
läsåret 15/16 (Skolverket 2016c). Petersson (2007) har forskat om genus och HK. Hennes 
forskning visade att pojkar och flickor intog olika roller under HK-lektionerna, till exempel 
förekom det att pojkar dolde sin okunskap genom att inta rollen som clown medan flickor i 
högre utsträckning intog en mer ordningsam och ansvarstagande roll. I den senaste 
nationella utvärderingen av HK-ämnet visade det sig också att pojkar i högre utsträckning än 
flickor tyckte att ämnet var svårt (Cullbrand & Petersson, 2005). Att alla 
intervjurespondenter i denna studie arbetade med formativ bedömning är positivt eftersom 
att formativ bedömning kan öka elevernas lärande och har visat sig ha särskilt positiva 
effekter för de svagast presterande eleverna (Black & William 1998). Kanske skulle ett ökat 
arbete med formativ bedömning, som enligt forskning har visat sig vara särskilt gynnsamt för 
de svagaste eleverna, kunna öka kunskaperna i HK-ämnet hos pojkar och därmed kunna 
stärka ämnet ur ett genusperspektiv och bidra till ökad jämställdhet? 

6.6. Metoddiskussion 
Undersökningens data samlades in med både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Styrkan 
i att använda två metoder var att det gav bättre förutsättningar att kunna skapa en mer 
fullständig bild med olika infallsvinklar på HK-lärares bedömningspraxis (Watkins & Gioia, 
2015). Det fanns ingenting i resultatet från enkäten och resultatet från intervjuerna som gick 
direkt mot varandra, kanske hade det sett annorlunda ut om enkäten hade varit mer 
omfattande eller om intervjurespondenterna inte valts ut bland de enkätrespondenter som 
visade intresse av att delta i en intervju. Däremot finns det vissa områden i intervjuerna som 
inte var med i enkäten, till exempel om extra anpassningar av examinationsformer eller om 
formativ bedömning.  

Totalt deltog 94 HK-lärare i enkätundersökningen. Antalet enkätrespondenter var fler än 
förväntat, men givetvis hade det varit önskvärt om ännu fler deltagit. Urvalet till enkäten var 
ett bekvämlighetsurval genom att en länk lades ut i en facebookgrupp för HK-lärare med över 
1000 medlemmar. Att ett bekvämlighetsurval tillämpades ledde till att resultatet inte blev 
generaliserbart. Det är svårt att säga hur många av medlemmarna i facebookgruppen som var 
verksamma i de årskurser som enkäten riktade sig mot, men med stor sannolikhet var 
bortfallet stort. En nackdel med att lägga ut enkäten i en facebookgrupp var att endast de 
HK-lärare som var medlemmar i den gruppen hade möjlighet att delta. Det hade därför varit 
lämpligare att skicka ut enkäten till HK-lärares e-postadresser och tillämpa ett obundet 
slumpmässigt urval (OSU), detta valdes dock bort på grund av tidsbrist. Sex av 
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enkätrespondenterna deltog även i en senare telefonintervju. Alla intervjurespondenter 
arbetade i olika kommuner, vilket gjorde att intervjuerna fick en bra geografisk spridning. 
Den geografiska spridningen tillsammans med att det var en god spridning i yrkeserfarenhet 
gör att överförbarheten borde vara relativt god. En svaghet var att ingen manlig respondent 
deltog i intervjuerna. Det berodde på att ingen manlig enkätrespondent visade intresse för att 
delta i en intervju. En annan svaghet för undersökningens överförbarhet var att ingen av 
intervjurespondenterna arbetade i skolor med fristående huvudmän. 

För mig som forskare var det viktigt att sträva efter att inneha en så objektiv hållning som 
möjligt för att inte påverka respondenterna och därmed påverka undersökningens pålitlighet 
negativt. För att öka undersökningens pålitlighet och minska risken för att mina erfarenheter 
skulle påverka resultatet har det lagts ner mycket tid på att försöka formulera så objektiva 
och icke-ledande frågor som möjligt i både enkäten och intervjuguiden. Frågorna i både 
enkäten och intervjuguiden har dessutom korrekturlästs av andra för att minimera 
slumpmässiga fel och öka undersökningens reliabilitet.   

Trovärdigheten och validiteten i resultatet kan antas vara ganska god eftersom att relativt 
många HK-lärare deltog i undersökningen samt att resultatet från enkäten och intervjuerna 
till stor del bekräftar varandra. Det finns dock fog att tro att de som var villiga att delta i en 
intervju var lärare som hade en välgenomtänkt bedömningspraxis. Detta kan ha påverkat 
trovärdigheten i delar resultatet negativt. För att få ett mer trovärdig data hade enkäten med 
fördel kunnat vara mer omfattande. Enkäten hade på så sätt kunna täcka in ett bredare 
område och till exempel kunna ge mer utförliga information om hur många av 
enkätrespondenterna som medvetet arbetade med formativ bedömning i HK. Detta hade 
sedan kunnat användas för att styrka eller ifrågasätta intervjuresultatet om formativ 
bedömning.  

6.7. Samhällsrelevans  
Kursplanerna för varje skolämne inleds med en motivering till varför ämnet är viktigt och 
finns i skolan (Skolverket 2011d). I motiveringen för hem- och konsumentkunskap beskrivs 
vikten av att ha kunskaper för att som konsumenter kunna göra medvetna val utifrån 
perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Det handlar om konsumtionsval som i hög grad 
påverkar det samhälle vi lever i idag, men även framtidens samhälle. I denna studie visade 
det sig att flera lärare upplevde tidsramarna som allt för snäva, några beskrev hur det ledde 
till stress och att de inte hinner gå in på djupet i ämnets olika delar. Därför anser jag att det 
går att ifrågasätta huruvida ämnet har tillräckligt med undervisningstid för eleverna att få 
med sig dessa komplexa kunskaper. Vill vi ha mer medvetna konsumenter i samhället skulle 
en satsning på HK-ämnet kunna vara en möjlig väg.  

Betygen har en viktig samhällsfunktion som urvalsinstrument för högre studier (Skolverket 
2016b). Denna undersökning får tillsammans med tidigare forskning (exempelvis Hyltegren 
2014) ytterligare samhällsrelevans eftersom att den belyser den likvärdighetsproblematik 
som finns med dagens betygssystem samt visar på att det behövs sättas in åtgärder, till 
exempel utökat bedömningsstöd, för att förbättra likvärdigheten så att inte betygens 
legitimitet och samhällsfunktion som urvalsinstrument urholkas.  

Denna studie har även stor relevans för mitt framtida yrke som HK-lärare i och med att 
bedömning är en central del i yrkesutövningen. Förhoppningsvis kan även verksamma HK-
lärare använda resultatet till att se över och utveckla sin egen bedömningspraxis samt få 
argument ur ett bedömningsperspektiv som kan användas när ramarna för HK-
undervisningen diskuteras på skolorna.  

6.8. Vidare forskning  
Att många enkätrespondenter var villiga att delta i en framtida intervju gav en indikation på 
att det finns ett stort intresse bland HK-lärare att delta i studier om betyg och bedömning. 
Det finns flera angränsande områden till denna studie som skulle behöva undersökas 
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ytterligare, till exempel vilka förmågor och kunskaper lärare egentligen bedömer under 
praktiska och/eller skriftliga prov i HK. Dessutom beskrev några HK-lärare i denna 
undersökning hur bedömning och betygsättning i årskurs 6 upplevdes som särskilt 
problematisk på grund av mycket snäva tidsramar, därför skulle det behövas mer forskning 
om hur HK-lärare upplever att det är att bedöma och betygsätta elever i just årskurs 6.  

7. Slutsats   
Bedömning i HK är ett komplext arbete som ställer krav på att HK-lärare under en snäv 
tidsram måste skaffa fram relevant bedömningsunderlag genom att utgå ifrån ämnets 
kunskapskrav som både upplevs innehållsrika och till viss del otydliga. Trots den snäva 
tidsramen bedömde de deltagande HK-lärarna sina elever med en stor variation av skriftliga, 
muntliga och praktiska bedömningsmetoder som både hade ett summativt och formativt 
syfte. För att HK-lärare ska få bättre förutsättningar att genomföra rättvisa bedömningar 
med hög kvalité är det viktigt att det finns med ett bedömningsperspektiv när det på 
organisatorisk nivå beslutas om vilka ramar som ska gälla för HK-undervisning, till exempel 
gruppstorlek och tidfördelningen mellan årskurser. 
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Inbjudan att delta i enkäten 

Betyg och bedömning i HKK - Vad tycker du? 

Jag håller på med mitt examensarbete vid Umeå universitet som handlar om hur lärare arbetar 

med betyg och bedömning i årskurs 7-9 i hem- och konsumentkunskap. Förhoppningarna med 

uppsatsen är att få en bild av lärares inställningar till kunskapskraven i hem- och 

konsumentkunskap, till exempel om kunskapskravens omfattning uppfattas som rimliga i 

förhållande till ämnets undervisningstid, samt få en bild av hur lärare arbetar med bedömning 

i hem- och konsumentkunskap.  

Jag skulle vara mycket tacksam om du som lärare i hem- och konsumentkunskap tar dig tid att 

svara på en kort enkät om detta. Enkäten beräknas ta ca 5-10 minuter och svaren kommer 

endast att användas i min uppsats. Det är helt frivilligt att delta i enkäten och svaren kommer 

behandlas konfidentiellt, dina svar kommer inte på något sätt kunna kopplas till dig i den 

slutliga uppsatsen. 

För att få en djupare förståelse för hur lärare resonerar om och arbetar med bedömning i 

HKK, planerar jag också att genomföra ett antal intervjuer i början av höstterminen. Enkäten 

avslutas därför med en (icke bindande) intresseförfrågan till deltagande även i en intervju. 

Har du några funderingar angående enkäten eller mitt examensarbete är du välkommen att ta 

kontakt med mig på. 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1dW9i7Ps6vxbsiBhZIXj8p9N_dkPV7sUj3VH-

mbF_O14/viewform 

Tack på förhand och trevlig sommar! 

Med vänlig hälsning Daniel Wirthig 

  

https://docs.google.com/forms/d/1dW9i7Ps6vxbsiBhZIXj8p9N_dkPV7sUj3VH-mbF_O14/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dW9i7Ps6vxbsiBhZIXj8p9N_dkPV7sUj3VH-mbF_O14/viewform
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Enkät 

Bedömning i hem- och konsumentkunskap 
 
Denna enkät handlar om bedömning i hem- och konsumentkunskap och riktar sig till lärare i hem- och 
konsumentkunskap som undervisar i årskurs 7-9. Enkäten är en del av mitt examensarbete som är 
tänkt att bli färdigt under hösten 2016.  

Enkäten består av 11 frågor och tar cirka 5 minuter att besvara. Efter varje fråga får du väldigt gärna 
skriva en kort kommentar om det är någonting du vill lägga till eller förtydliga. 

Det är helt frivilligt att delta i enkäten och du kommer givetvis vara helt anonym. Har du några 
funderingar angående enkäten eller mitt examensarbete är du välkommen att ta kontakt med mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 
//Daniel Wirthig (daniel.wirthig@hotmail.com) 

*Obligatorisk 

 

Ungefär hur många år har du arbetat som lärare i hem- och konsumentkunskap? 
* 

 Kortare än ett helt år  

 1-4 år  

 5-9 år  

 10 år eller längre  

 
I vilka årskurser i grundskolan undervisar du i hem- och konsumentkunskap? (du 
kan kryssa i flera alternativ) * 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 
Är du behörig lärare i hem- och konsumentkunskap? * 

 Ja  

 Nej  
 

 

mailto:daniel.wirthig@hotmail.com
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Kunskapskraven 

1. I vilken utsträckning anser du att kunskapskraven i hem- och 
konsumentkunskap (med värdeord/progressionuttryck) är tydliga? * 
 

Liten utsträckning        Stor utsträckning 

 

Kommentar (frivilligt)  
  
  
   
  
2. I vilken utsträckning anser du att kunskapskravens omfattning i hem- och 
konsumentkunskap är rimliga i förhållande till ämnets undervisningstid? * 
 

Liten utsträckning        Stor utsträckning 

 

Kommentar (frivilligt)  
  
  
   
  
3. I vilken utsträckning anser du att det är ett bra förhållande mellan teoretiska 
och praktiska förmågor i kunskapskraven? * 
 
 

Liten utsträckning        Stor utsträckning 

 

Kommentar (frivilligt)  
  
  
  
   
4. Vad tycker du om kravnivån i kunskapskraven i hem- och konsumentkunskap 
för att uppnå betyget E i slutet av årskurs 9? * 
 

 Kraven för att uppnå betyget E är mycket för höga  

 Kraven för att uppnå betyget E är lite för höga  

 Kraven för att uppnå betyget E är rimliga  

 Kravet för att uppnå betyget E är lite för låga  

 Kraven för att uppnå betyget E är mycket för låga  
 

Kommentar (frivilligt)   
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5. Vad tycker du om kravnivån i kunskapskraven i hem- och konsumentkunskap 
för att uppnå betyget A i slutet av årskurs 9? * 
 

 Kraven för att uppnå betyget A är mycket för höga  

 Kraven för att uppnå betyget A är lite för höga  

 Kraven för att uppnå betyget A är rimliga  

 Kraven för att uppnå betyget A är lite för låga  

 Kraven för att uppnå betyget A är mycket för låga  
 

Kommentar (frivilligt)  
   
   
 6. Har du möjlighet att diskutera bedömning med andra lärare i hem- och 
konsumentkunskap? * 
 

 Ja, med andra HK-lärare på min skola  

 Ja, med andra HK-lärare på andra skolor  

 Nej  
 

Kommentar (frivilligt)  
  
  
  
   
7. Hur bra tycker du att du lyckas med att förklara för eleverna vad som krävs i 
hem- och konsumentkunskap för att få de olika betygen? * 

 
         

Inte så bra        Mycket bra 

 

Kommentar (frivilligt)  
    
   
8. Har du under den senaste terminen använt dig av Skolverkets 
bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap för att bedöma dina elevers 
kunskaper i ämnet? * 
Skolverkets bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap består av två delar - "den 
hållbara lunchen" och "en hållbar tacokväll". 
 

 Ja, hela bedömningsstödet  

 Ja, men endast "den hållbara lunchen"  

 Ja, men endast "en hållbar tacokväll"  

 Nej  
 

Kommentar (frivilligt)    
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Bedömning i praktiken 

Fråga 9 och 10 handlar om hur du har gått tillväga för att bedöma två olika kunskapskrav, ett 
praktiskt och ett teoretiskt. 

 
9. Hur har du under den senaste terminen gått tillväga för att bedöma följande 
kunskapskrav? (Du får markera flera alternativ) * 
”Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som 
förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. 
 

 Praktiska prov  

 Skriftliga prov  

 Skriftliga inlämningsuppgifter  

 Muntliga redovisningar  

 Löpande observationer (undervisningsintegrerad bedömning)  

 Annat sätt (ange gärna i kommentarsfältet nedan)  

 Har ej bedömt det kunskapskravet denna termin  
 

Kommentar (frivilligt)  
  
  
  
 
10. Hur har du under den senaste terminen gått tillväga för att bedöma följande 
kunskapskrav? (Du får markera flera alternativ) * 
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och 
skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika 
konsumtionssituationer. 
 

 Praktiska prov  

 Skriftliga prov  

 Skriftliga inlämningsuppgifter  

 Muntliga redovisningar  

 Löpande observationer (undervisningsintegrerad bedömning)  

 Annat sätt (ange gärna i kommentarsfältet nedan)  

 Har ej bedömt det kunskapskravet denna termin  
 

Kommentar (frivilligt)  
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Återkoppling på skriftliga prov i hem- och 
konsumentkunskap 

Om du inte har använt skriftliga prov den senaste terminen kan du scrolla ner för att skicka in 
dina svar. 

 

11. Hur har du den senaste terminen gett eleverna återkoppling på skriftliga prov 
i hem- och konsumentkunskap? (Du får markera flera alternativ)  
 

 Bedömningsmatriser  

 Skrivit vilket betyg eleven fick på provet  

 Skriftliga kommentarer  

 Muntliga kommentarer  

 Annat sätt (ange gärna i kommentarsfältet nedan)  

 Har inte använt skriftliga prov i hem- och konsumentkunskap den senaste 

terminen  
 

Kommentar (frivilligt)  
  
  
  
  
  

Här kan du skriva om det är något annat som du vill tillägga om 
bedömning i hem- och konsumentkunskap.  
  
  
  
  
  

Skulle du vara intresserad av att till hösten delta i en intervju om 
bedömning i hem- och konsumentkunskap? Ange i sådana fall din 
mailadress nedan.  
  
  
  
  
  

Stort tack för din medverkan! 
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Intervjuguide 

Intervjuform: Semistrukturerade intervjuer 

Bakgrundsfrågor 

 I vilka årskurser undervisar du i HK? 

 Undervisar du i några andra ämnen? Om ja, vilka? 

 I vilken kommun ligger skolan som du arbetar på? 

Kunskapskraven 

1. I och med Lgr 11 fick vi nya kunskapskrav i grundskolan, kan du berätta om hur du tycker 

att det är att arbeta med kunskapskraven som infördes med Lgr 11. 

2. Brukar du bedöma eleverna mot varje kunskapskrav flera gånger innan eleverna går ut 

9:an? Om inte, är det något speciellt kunskapskrav som du inte brukar bedöma flera 

gånger? 

3. Vad tycker du om kravet att alla kunskapskrav måste vara uppfyllda till sin helhet för att 

eleven ska kunna få betygen E, C eller A? 

4. Tror du att du som lärare och dina elever uppfattar kunskapskraven på samma sätt? Om 

inte, vilka skillnader tror du att det finns mellan hur du och eleverna uppfattar 

kunskapskraven? 

5. Hur brukar du gå tillväga för att kommunicera kunskapskraven med eleverna? 

6. Om du fick möjlighet att förändra kunskapskraven för åk 7-9 i HK, vad skulle du göra för 

förändringar då? 

Bedömning av praktiska och teoretiska förmågor 

7. Hur brukar du gå tillväga för att bedöma elevernas praktiska förmågor som handlar om 

att kunna tillaga måltider samt använda metoder och redskap osv.? 

8. Brukar du använda dig av skriftliga prov? Om ja, kan du ge exempel på vad de skriftliga 

proven brukar handla om? 

9. Hur brukar du gå tillväga när du ska bedöma de teoretiska förmågorna hos elever som 

har svårt att utrycka sig skriftligt? 

10. Vilka skillnader upplever du att det är att mellan att bedöma eleverna i ”köket” och att 

bedöma teoretiska förmågor? 

Formativ bedömning 

11. Vad anser du kännetecknar formativ bedömning? 

12. Brukar du arbeta med formativ bedömning i HK? Om ja, hur då? 

Avslut 

 Är det något mer du vill tillägga om betyg och bedömning i HK? 
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Inbjudan att delta i intervjun 

Hej! 

Jag håller på med mitt examensarbete vid Umeå universitet som handlar om hur lärare arbetar 

med betyg och bedömning i hem- och konsumentkunskap. Förhoppningarna med uppsatsen är 

att få en bild av lärares inställningar till kunskapskraven i hem- och konsumentkunskap, till 

exempel om kunskapskravens omfattning uppfattas som rimliga i förhållande till ämnets 

undervisningstid, samt få en bild av hur lärare arbetar med bedömning i hem- och 

konsumentkunskap. 

I början av sommaren genomförde jag en enkät som du deltog i. Då angav du i slutet av 

enkäten att du var intresserad av att delta i en intervju om betyg och bedömning i hem- och 

konsumentkunskap. Jag undrar nu om du fortfarande är intresserad och om du skulle kunna 

tänka dig att ställa upp på en telefonintervju någon gång under vecka 33, 34, 35 eller 36 

och därmed bidra till att denna uppsats blir möjlig.  

Det du säger kommer att vara konfidentiellt, dvs. svaren från intervjun kommer inte kunna 

kopplas till dig. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå och jag kommer att 

avidentifiera eventuella citat. 

Intervjun beräknas ta ca en halvtimme och det kommer vara möjligt att genomföra intervjun 

när du känner att du har möjlighet, såväl dagtid som kvällstid.  

Hör gärna av dig med passande datum och tid för intervjun.  

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Daniel Wirthig 

Mail: dawi0028@student.umu.se 

Telefonnummer: 076-818 13 04 
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Exempel på bearbetning av kvalitativ data  

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod 

Alltså de första kunskapskraven 
där är det fler elever som 
uppnår A, men det hjälper ju 
inte om de inte får med sig de 
andra. Det inser eleverna, de är 
ju inte dumma. Och då skiter 
de i det om man ska tala 
klarspråk, de vet att de inte kan 
uppnå A där ändå. Det stjälper 
ju dem istället för att hjälpa 
dem. Jag förstår ju deras 
resonemang även fast jag inte 
kan säga det till dem, så man 
får ju försöka vända på det. Jag 
förstår hur de resonerar alltså.  
 

Elever med ojämna 
kunskapsprofiler förstår att de 
inte kan uppnå alla 
kunskapskrav för högsta betyg 
och det leder till att elevers 
motivation kan hämmas. 
 

Hög nivå på teoretiska 
kunskapskrav kan hämma 
elevers motivation. 
 
 
 
 

 


